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كيجيجيوفالس
ةريِطَخلامالحألاةنس

ةمجرت
يكزريمأ





َُلتقتنأ«:ينعييذلاكلذ،»نداهنمانرو«:ةيسرافلابٌعئاررٌيبعتكانه
2011يف.)1(»اهَيفُختلهتَّثجلوحاًروهزيمنتمث،هتَّثجنفدتو،اًصخش

ىلإيبرعلاعيبرلانم،ةبخاصلاثادحألانمٍةلسلس)يفانكراشو(اندهش
i(كيفياربنونجلةدّحتملاةكلمملاتابارطضانم،تيرتسلوواّولتحاةكرح
ةرِّرحتممالحأ:نيهاجِّتايفةريطخلامالحألاةنستناكدقل.يجولوديألا)

مالحأو؛انيثأوندنليف،ريرحتلاناديموكرويوينيفنيرهاظتملاكِّرُحت
ادنلوهنماَّبوروأهاجتنيِّيرصنعلانّييوبعشلاوكيفياربعفدتٍةضماغٍةماَّده
يقيقحلادعُبلادييحتتناكةنِميُهملاايجولوديأللةيلَّوألاةَّمَهملا.رجملاىَّتحو
نماًعونطبضلابمالعإلاىلعرطيُسملالعفلاُّدرنكيملأ:ثادحألاهذهل

وأ،ثادحألايفنماكلاَّيرذجلارُّرحتلالتقمالعإلا؟»نداهنمانرو«ـلا
اذهل.ةنوفدملاةَّثجلالوحروهزلاىمنمث،ةيطارقميدلاوحناهَديدهتتَّتش
لماشلاقايسلايف2011َثادحأَعضنو،رومألاحِّحصننأِّمُهملانمنوكي

.ةرصاعملاةيلامسأرلليزكرملاءادعلابطبترتفيكرهظُنل؛يملاعلافقوملل
نأنكمي؛ةدَّدحُمةيخيراتةظحليفف،كلذ)ii(نوسميجكيرديرفشقان
.اًقََسناًعملِّكشتتاعزنىلإةيرظنلاججحلاوّةينفلابيلاسألاُدْشَحلَّوحتي

ساميرجّعبرمىلعًةداعنوسميجدمتعي،قَسَنلااذهلثمحيضوتل
ٍةموظنمَدَّرجمسيلّعبرملااذه:لوقعمٍببسلاذهو،)iii(يقيطويميسلا
،امٍّيساسأ)ضقانتوأداضت(ضُراعتبأدبيامًامئادناكنإوةيلكشةيئانب

قسن.نيتّداضتملانيتطقنلاطّسوتيوأ/وَّلحمَّلحيلقرطنعثحبيمث
لعفلادودروأتاباجإلاِّلكبقَّلعتتةيكمانيدةَّطخوهةنكمملاعاضوألا
روظنمةطاسببرصحيالُقسنلااذه.ام)iv(ٍءاصعتساوأّداضتلةنكمملا

تقولايف«:وهف،ىرخأٍتاملكب؛ًءاضفحتفيىرحألابهَّنإ:تاذلاةَّيِّرح
ةقَّالخلاتاناكمإلانمًةموظنمحتفيّهنإ:ةيمتحلاوةَّيِّرحلاهتاذوهِسفن

َرثأيفتقيامك)هحِّضُوتيذلافقوملاىلعٍدودركطقفًةنكممنوكتيتلا(
تاطاقسإوركفلادودحاًضيأيهيتلا)v(سيسكاربللايلعلادودحلا

اذه:يسيئرلا)vi(يجولومتسبإلالاؤسلااًضيأنوسميجلأس.)2(»ةّليخملا
:ةنكمملاعاضوألاَّلكلمحييذلاماظنلا

ىوسٍءيشَّيأنوكينأنكميالهَّنكلو،اٍّيعوضومنوكينأديري«
نأةقيقحلايفبعصلانمحبصي)ةرامعلايفلاثملاليبسىلع(:يجولوديأ
اهتحتفّنصتيتلاةفلتخملاتائفلليعقاولادوجولازييمتاننكميفيكرِّكفن



.اننهذيفتائفلاهذهلةفلتخملاُمظُّنللفورعملاعارتخالانعةثيدحلاينابملا
اَّنكنإنعُّرمتسملاُقلقلا:انهفئازلالاكشإلانمٌءيشكانهةقيقحلايف

َّنأرُّكذتبٍدَّدحمىًوتسمىلإفَّفُخينأهنكمي،اننيعأمسرنةقيقحلايف
.»قُّقحتللٌعوضوموهيذلادوجوللدَّدُحملاماظنلانمٌءزجاهتاذيفانَنيعأ

)3(
،انَموهفمعقاولابسانيملولف:لجيهعابِّتايفاًمامتنيِّقحُمريصن،انه

دِّدحت،ًةمئالمتناكنإ،اُنّتطخ.عقاوللةبسنلاباٍّدجئِّيسٌرمأاذهف
سكرامحَّضوامكو.)لماكريغلكشب(عقاولااهعبتييتلاةيمسرلاةموظنملا

هسفنتقولايفيهيعامتجالاعقاوللةيعوضوملاتادَّدُحملاف؛لعفلاب
دُّدحتلامدعةطقنيفو،)عقاولابةطبترملاتاّذلل(ةيتاذٌةيركفٌتادَّدحُم
تارُحانتلااهسفنيه،هتاضقانتوهتاءاصعتسا؛انركفدودحنوكتاهيفيتلا(

.)4(»هضَرَعاًضيأوهصيخشتلا«)هتاذيعوضوملايعامتجالاعقاولاعم
يذلاةنكُمملاعاضوألاِّلكبّقلعُتملاماظنلل»يعوضوملا«انريسفت(انصيخشت
ةيتاذلالعفلادودرّططخُمهَّنإ،»يتاذ«هسفنوه)انطاشنروظنمدِّدُحي
ةبسنلابٌضَرَعوه،ىنعملااذهبو،انقيبطتيفههجاونيذلاءاصعتسالاهاجت
هيففلتخننأ،كلذعم،انيلعاماّمأ:هتاذلولحملاريغءاصعتسالااذهل

ةيعوضوملاوةيتاذلانيباذهديدحتلامدعلُهليكشتوهف،نوسميجعم
ةجاذسب»يجولوديألاريغ«انفّرعنإطقفايجولوديأوه:»ايجولوديأ«ـك
طُّروتلاّلكنمرِّرحُتملافصولا؛دَّرجملا»يعوضوملا«فصولاتاحلطصمب

ةهجوَّيأ»ايجولوديأ«ـكفصننأرثكأمئالملانمُنوكيَالأنكلو.يتاذلا
يتاذلاانطُّروتبهَّوشملاريغ»يعوضوملا«عقاولاضعبسيلـلهاجتترظن
ءاصعتسالااذهعقاو،»هبُّنجتنكمياليذلاهُّوشتللَّماتلاببسلا«ـَّنكلو

؟انتاطابتراوانرهاوظيفهببسبكَّرحتنيذلا
)vii(»ةيكاردإلاةطيرخلا«هذهيفمهُسينألواحييلاحلاباتكلا

ةيسيئرلاحمالمللٍرصتخمٍفصوميدقتدعبف.انراكفأةموظنمل)نوسميج(
رهاوظلاىلعازِّكَرُم،ةنِميُهملاايجولوديألالكشديدحتبموقي،مويلاةيلامسأرل

تارُحانتلاىلعٍلعفِّدركترهظيتلا)اًديدحتةيوبعشلاتاروثلا(ةلباقملا
نَيتميظعلانيّتيِرُّرحتلانَيتكرحلاشقاُنيباتكلانميناثلافصنلا.ةيعامتجالا
لالخنمـهِجاوينألبق،تيرتسلوواّولتحاو،َّيبرعلاَعيبرلاـ2011يف

ةبراحمّةيفيكنعَبعصلاَلاؤسلاـ)viii(»ةكبشلا«لَسلسُمةشقانم
.ةتبثملاهّتيفيظويفمهُسننأنودبماظنلا

.)ix(»لقعللّماعلامادختسالا«طناكهيلعَقلَطأاموهدرسلااذهُةادأ



ةيعويشلاَّنأهنهذيفعضينأ،ىضمٍتقوِّيأنمرثكأ،مويلاءرملاىلعف
يفةيملاعلاةاواسملاعمو،ريكفتلاعم،»لقعللِّماعلامادختسالا«نمأدبت

لِّكُشي»يملاعلايندملاعمتجملا«ـلُّماعلاءاضفلا،طناكلةبسنلاب.ريكفتلا
ىدملانمعونيف،زواجتتيتلاةيدرفلاتاذلا،ةيملاعلاةيدرفلايفضقانتلا
،طناكهينَعياموهاذه.يملاعلايفةرشابمكراشتو،ّصاخلاَلُّخدت،ريصقلا

:»ّصاخلا«ـللباقمك»ّماعلا«ـب،»؟ريونتلاام«:هلاقمنمةريهشلاةرقفلايف
ماظنللنكلو،ةيعمجلاطباورللٍلباقمك،ءرملاةيدرفىلإُليُحتالةريخألا

ةيملاعلِّكُشي»ّماعلا«امنيب؛دَّدُحملادرفلافيرعتلهسفنيسَّسؤملاـيعمجلا
.ءرملالقعءادأيفينطوللةزواجم

امىلعدمتعتِّصاخلاوِّماعلالقعلامادختساُةيئانثتسيلأ،لاحِّيأىلع
وأ(ةيزمرلاةءافكلاَقيلعت،ةرصاعملاتاحلطصملاب،هيلعقلطننأنكمي

ةعاطلاَقسنطناكضفريال؟لقعللِّماعلامادختسالل)ةيئادألاةَّوقلا
لعفتو(عُِطتال«:رشابملايروثلاهضيقنباسحل»عَِطأ،رِّكُفتال«:َّيديلقتلا

،رِّكف«:ىرحألابوههْقِّسن»)كلقعب(رِّكف،)هلعفتنأنورخآلابلطيام
عَِطأو)لقعللِّرُحلامادختسالاب(ةيمومعبرِّكف،رمألاوهاذه؛»عَِطأو

الةيِّرحبريكفتلاف،راصتخاب.)ةَّوقللةيكراريهلاةيلآلانمٍءزجك(ةيصوصخب
يندوقيامدنعُهلعفيننكميامىصقأ.قالطإلاىلعءيشِّيألعفبينرمأي
وهدوجوملاماظنلايفملظلاوفعضلاةيؤرىلإ»لقعللّماعلامادختسالا«
ةوطخَيضمينأىَّتحءرمللنكمي.حالصإلالجأنممكاحللبلطميدقت

)ّكشلاو(ريكفتللةدَّرُجملاةيِّرحلاَّنأب،)x(نوترتسيشتلثم،معزيودعبأ
:ةيقيقحلاةيِّرحلاةيباجيإبعنمت

َّدضةيامحلاِعوردُلضفأيهركفلاةيِّرحَّنإٍةقثبُلوقلااننكمي«
عنملةقيرطلضفأوهدبعلالقعرّرحتنإفةثيدحلاةقيرطلاىلعو؛ةيِّرحلا

عيطتسينلواٍّرحنوكينأهيلعناكنإبَّمتهينأهمِّلَع؛دبعلارُّرحت
.)5(»هسفنريرحت

اذهب،هتءافكقيلعتو،لعفلانمريكفتلاsubtractionحرطنوكيلهنكلو
وأةدوصقمتناكءاوس(انهةيرسلاطناكةيجيتارتسإنإ؟قالطإلاوحوضولا

وهونيّفلحُمللاًحيرصتقلطييذلايماحمللةفورعملاةليحلالثامت)ال
نأنيّفلُحملانمبلطيو»لوبقمريغ«هنأنلعيسيضاقلاَّنأفرعي

.لعفلابثدحدقناكَرثألاَّنأل؛عبطلابليحتسمرمأوهوـ»هولهاجتي«
داعبتسااًضيأوهلقعللِّماعلامادختسالابريثأتلانمباحسنالااذهسيلأ
ةراشإلااٍّدجلهسلانم؟ةفلتخملاةيعامتجالاةسرامملانمعونلًءاضفحتفي



يعونعسكرامةركفويطناكلالقعللِّماعلامادختسالانيبحضاولاقرافلل
نكلو.اًمامتةسمغنموةيئزجةيناثلاو،ةلصفنموةدياحمىلوألا:ةرئاثلاةقبطلا

اهيفحبصييتلاةطقنلاّةقدبفَّرُعينأهنكمي»يراتيلوربلاعضولا«
»ةيصوصخ«ىلإعجارتلانودباًّرثؤمواٍّيلمعهتاذيفلقعللّماعلامادختسالا
الءزج«وههيلعلمعنيذلاعضولاناكاملاط،لقعللّصاخلامادختسالا

يف.ةّيلُكلالجأنمةرشابمفقييذلاهادم،يعامتجالالكيهلل»أزجتي
وهةلودلابزحلمداخكةيسكراملاةيرظنللةينيلاتسلارصحف،لباقملا

.لقعللّصاخلامادختساللّماعلارصحديدحتلاب
عضولاب»لقعللّماعلامادختسالا«ةيلكعمجتيتلاةبراقملاهذهطقف

لوقيامك.انفقوملةمئالم»ةيكاردإةطيرخ«مِّدقتنأاهنكمييتاذلاسمغنملا
ةقيقحبفارتعالا«aussprechenwasist»قئاقحلابحِّرصننأانيلع«:نينيل

عضوعماهبحَُّرصينأبجيقئاقحلاّيأ؟عوزنلاام»..اًعوزنكانهَّنأ
؟رابتعالايفمويلاةيملاعلاةيلامسأرلا



)i(كيفياربجنيريبشيدرنأAndresBehringBreivikتاريجفتبمئاقلا
)مجرتملا(ـاصخش77لتقملتدأيتلا2011ويلوييفجيورنلاتالايتغاو
)ii(نوسميجكيرديرفFredricJameson)1934-(يكيرمأيبدأدقان
يفاقثلاقطنملا:ةثادحلادعبام«هبتكرهشأنم،يسكراميسايسرظنمو

.»يسايسلايعواللا«،»ةرخأتملاةيلامسأرلل
)iii(ساميرجعبرموأيقيطويميسلاعبرملاGreimasiansemioticsquare

لاودلانيبتاقالعلليوينبلاليلحتلايفمدختسييقطنمعبرموه
ساميرجسادريجلآيناوتيللاهعنصةيقيطويميسلا

)vi()Deadlock(
)v(Praxis(مدختست،ينانويلاةملكلالصألاقفولمعلاوهسيسكاربلا

نعريبعتكةيسكراملايفو،ةيفسلفلاتايرظنلايفعساولكشبةملكلا
.ةيروثلاةسرامملا

)iv(Epistomlogy(:ةفرعملاتايرظنشقانييذلايفسلفلاثحبملا.
)iiv(CognitiveMapping(دنعىتحةددعتمتامادختساموهفملااذهل
موهفملانإلوقلااننكميناكنإو؛نتملايفهلراشملانوسميجكيرديرف

ايجولوديألابدرفلاةقالعلوأ،رضاحلاعقاولليرظنلاءاطغلاىلإريشي
.هلوحةنميهملا

)iiiv(Thewire(لصفلايفكيجيجهشقانييكيرمأينويزفلتلسلسم
.باتكلانمنماثلا

)ix(1784ماعرشنيذلاريونتلاامهلاقميفطناكهحرطريبعتوه،
اذه؛ةماعلاهءارآحرطيلهلقعدرفلامدختسينأيفقحلاىلإريشيوهو
برقأوهلقعللماعلامادختسالاف،هبموقينأركفملاىلعيذلارودلا

وحنماعلاعضولانمريغيسمادختسالااذهمكارتو،طناكدنعيأرلاةيرحل
نمهيفنوكييذلا،لقعللصاخلامادختسالاكانهلباقملايفو.حلصألا

،مهتاسسؤمبسانييذلالكشلابمهتطلسةسراممةطلسلاباحصأقح
يفاهعيطينأهيلعف،ةسرامملاهذهىلعقيلعتلادرفلاقحنمهنأمغرو

.لاوحألالك
)x(نوترتسيشتثيكتربليجGilbertKeithChesterton)1874-1936(

.يزيلجنإبيدأوبتاك





ّلظتيتلا»يسايسلاداصتقالادقن«يفسكرامةيضرفكراشتننيِّيسكرامك
انديعضولجأنمو.ةيداصتقالاـةيعامتجالاانقزآممهفيفقالطنالاةطقن

ةريخألاراثآلانمصَّلختننأٍلاحِّيأىلعانيلعةطرولاهذهدودحىلع
يقيقحلاساسألااهَّنأادبنإوىَّتحـةيروطتلاسكرامةيناخيراتل

:أوسألاهتيناخيراتيفسكرامىرنانه.ةيسكراملاةيسكوذوثرألل
،ةيمتحلاتاقالعلايفاًربجسانلالخدي،مهدوجوليعامتجالاجاتنإلايف«

يفةاطعُمةلحرملةمئالملاجاتنإلاتاقالعيأ،مهتدارإنعّةلقتسميهيتلا
ىوُقلاُلخدت،رُّوطتللةدَّدحُمةلحرمدنع...ةيِّداملاجاتنإلاىُوقريوطت

اذهوـوأةمئاقلاجاتنإلاتاقالععمٍعارصيفعمتجملايفةجتُنملاةيداملا
تاقالععمٍعارصيفـةينوناقتاحلطصمبهسفنءيشلانعربعيطقف
ريوطتلاكشأنم.اًدعاصفَنآلانمهنولغشييذلاراطإلالخادبةيكلملا

ةروثلارصعأدبيمث.اهلالغأىلإتاقالعلاهذهدوعتةجتنملاىوُقلا
ةجِتنملاىوُقلارّوطتتنألبقّطقرّمُديعامتجاماظندجويال...ةيعامتجالا
لبقةميدقلاَّلحمُّلحتالةديدجلاايلعلاجاتنإلاتاقالعو،اهبيفتكييتلا

يلاتلاب.ميدقلاعمتجملاراطإلخادباهدوجولةيداملافورظلاجضنتنأ
َّنأنيحيف،لَُحتنأنكمياهَّنأكوةيمتحباهسفنلماهملاهذهةيرشبلاعضت
نوكتامدنعطقفرهظتاهَسفنةلكشملاَّنأاًمودانلرهظيسبّرُقملاقُّقحتلا
.»)6(لُّكشتلاقايسيفِّلقألاىلعوألعفلابًةرضاحاهِّلحلةيداملافورظلا

فّصتتيعامتجاٍقسنكةيلامسأرلا،ًالوأ؛جودزمٍلكشبئطاخطَّطخملااذه
،ةيادبلانماًمامترضاحتاقالعلاوىوقلانيبّداضتلا:يوينبلانزاوتلامدعب
نّييتاذلادُّدمتلاوريوثتلاوحنةيلامسأرلاعفدييذلاوهريبكلاُّداضتلااذهو
اذه.لبقتسملاىلإبرهتواهلالغأبَّنجتتاهَّنألرهدزتةيلامسأرلاـنَيمئادلا
طقف«ةيرشبلاَّنأب)ةميكحلا(ةلئافتملاةركفلاطِقُسيءرملاَّنأُببساًضيأ
نحننآلا:»ّلحللةلباقاهَّنأكِّيمتحٍلكشبماهملاهذهلثماهسفنلعضت

قطنمقيرطنعٌةنومضمٌةحضاوٌلولحاهلدجوتالتالكشمهجاون
.رُّوطتلا

يتلاثالثلاصئاصخلاىلعّزكرننأانيلع،قسنلااذهزُواجتلجأنمو
رجألاىلإحبرلانملاقتناللىدملاليوطعوزنلا:ةرصاعملاةيلامسأرلافصت
رجألاو،ةصخصُخملا»ةكراشتملاةفرعملا«ىلعِّينبملارجألا:نييسيئرلاهيلكشب(
نوكتنأةصرف(ةلاطبللىوقألايوينبلارودلا؛)ةيعيبطلادراوملاىلعينبملا



ةياهنلايفو؛)زايتماكاهعملماعتلاُّمتيدمألاةليوطةفيظويف»ٍّالَغتَسُم«
)i(رنليمدولكـناجاهيلعقلطييتلاكلتةديدجةقبطدوعص

.»)7(ةرجأتُسملاةيزاوجربلا«
ةيعمجلاةفرعملايفُّيسألايمانتلااهثدحأيتلاةيجاتنإلادعاصتتاعبتنإ

نمديدجلالكشلااذهمّدقيالأنكلو.ةلاطبللرّيغُتملارودلاوه
نع)ii(يرجينوتدراهةحورطأعبقتانه؟رُّرحتللاًديدجاًروظنمةيلامسأرلا

iii(ةيتاكرشلاةيلامسأرلاينعتامٍسكرامريذجتاهبنالواحييتلا،»دشحلا«
نمعون(»ةيلامسأرلالخادبةيكارتشا«لعفلابيههدنعميظنتلاةيلاع)
لكشبةجاحلانعنيدئازنيبئاغلاكّالملانوكعم،ةيلامسأرلا»)iv(ةكرشأ«

لصيلnominalيمسالاسأرلاعطقىلإطقفجاتحيءرملافيلاتلابو،)ربكأ
،لاحِّلكىلع،يرجينوتدراهلةبسنلاب.)8(مئالملكشبةيكارتشالاىلإ
لمعلليكراريهلاوزكرمتملالكشلاباٍّيخيراتٌّديقمهَّنأيفتناكسكرامدودحف

لعفلابًةقِّلعتُمتناك»ِّماعلالقعلا«نعهتيؤرَّنأببساذه،يعانصلا
عضوىلإ»يِّداملاريغلمعلا«دوعصعم،طقفمويلا.يزكرملاطِطَُخملا
يّداملاريغلمعلااذه.»اٍّيعوضوماًنكمم«يروثلاساكعنالانوكي،نميهُم
،صوصنلا،داوكألا،راكفألاجاتنإ()يزمرلا(ِّيلقعلاِلمعلايَدومعنيبّدتمي

عمنولماعتينيذلاءالؤه(ِّيلاعفنالاِلمعلاو،)خلإ...تاليكشتلا،جماربلا
.)ناريطلايفيضمىلإلافطألايسيلجىلإءابطألانم:ةيدسجلاتالاعفنالا
سكرامهبنلعأيذلاقيقدلاىنعملاب،»نِميهُم«يِّداملاريغلمعلا،مويلا

اًنِميهُمناك،رشععساتلانرقلاةيلامسأريف،مخضلايعانصلاجاتنإلاَّنأ
بعليهّنكلو،ةيّمكلاتاحلطصملابسيلـةيلكللهتوصريعيٍدَّدحُمٍنولك
ةعساوةرطيسةحاسموهيلاتلابغزبيام.يوينبلاويزمرلاومُهملارودلا
ملكلت.خلإ...،لاصتالاونواعتلانملاكشأ،ةكراشتملاةفرعملا:»يبعشلا«ـل
ريغجاتنإلاةلاحيفّهنأل،ةّصاخلاةيكلملالكشباهباعيتسانكمملانمدعي

ةيعامتجالاِتاقالعلاَّنكلو،ةيّداملاءايشألايهتاجتنملادعتمل،ِّيِداملا
)v(ةيويحةسايسوهيِّداملاريغجاتنإلاف،راصتخابـاهتاذ)ةكراشتملا(

.ةيعامتجالاةايحلاجاتنإهَّنإ،رشابمٍلكشب
يفتحييتلااهتاذةيلمعلاىلإناليحييرجينوتدراهَّنأيهانهةقرافملا

جاتنإلانمٍةلحرمك،نيرصاعملا»ةثادحلادعبام«ةيلامسأروُّيجولوديأاهب
يتاذلاقلخلاقطنمىلإةيزكرملاـةيكراريهلاقطنمنم،يزمرلاىلإيِّداملا
ٌصِلخُمةقيقحلايفيرجين.اذكهوزكارملاةدّدعتُمةكراشملاويتاذلاميظنتلاو

دوعصف،ِّقحىلعناكسكرامَّنأوهَهتبثينألواحيام:انهسكرامل



ّويجولوديأ.ةيلامسأرلاعمليوطلاىدملاىلعضراعتم»ِّماعلالقعلا«
ةيرظنلااهَّنإ:ّداضملامعزلاطبضلابنوّنبتيةثادحلادعبامةيلامسأر

يكراريهلاقطنملادويقلخادبّلظتيتلايهاهتاذ)اهتسراممو(ةيسكراملا
ةروثلةيعامتجالاتاريثأتلازواجتعيطتستاليلاتلابوةلودلامكحتليزكرملاو

،ىرخأةّرم:معزلااذهلةّديجٌةيقيربمإٌججحكانهو.ةثيدحلاتامولعملا
عنقملاثمربكأوهةيعويشلاَخُّسَفتَّنأيهخيراتلايفىربكلاةقرافملا
،اهتاقالعوجاتنإلاىُوقنعيديلقتلايسكراملاكيتكلايدلاىودجىدمنع

رَّمديذلا.ةيلامسأرلازُواجتلاهتلواحميفةيسكراملاهيلعدمتعتيذلاو
يعامتجالاقطنملاةاراجمىلعاهتردقمدعناكةقيقحلايفةيعويشلاُمظُّنلا
عورشمىلإهوعفدينأاولواحمهنإلب:»تامولعملاةروث«ـبموعدملاديدجلا

َّنأيفنمكتانهةقرافملا.ىدملاعساورخآيزكرمةلودطيطختعورشم
يفتحياموه،ةيلامسأرلاىلعبُّلغتللٍةديرفٍةصرفكيرجينهبيفتحيام

.ةديدج»ةعراصتمريغ«ةيلامسأرلٍغوزبك»تامولعملاةروث«وُّيجولوديأهب
اهانعمجاذإـحرشتةفيعضٍطاقنَثالثنَّمضتييرجينوتدراهليلحت
ةيسكراملاتاحلطصملاب(ضرتفموهامزواجتةيلامسأرلاعيطتستِملـاًعم

زارطنماهلعجييذلااذهجاتنإللاًديدجاًميظنتنوكينأ)ةيكيسالكلا
ةرصاعملاةيلامسأرلاهيفتصخصخيذلاىدملاردقنمالَّلقامهَّنإ.ميدق
بناجىلإ،اهتاذ»ةَّماعلاةفرعملا«)ريصقلاىدملاىلعِّلقألاىلع(حاجنب
نيدئاز«ـنييزاوجربلانمرثكأـمهسفنألَّامعلاهيفحبصييذلاىدملا
،ّتقؤمٍلكشبًالطاعطقفسيلحبصيمهنمديازتملاددعلا(»ةجاحلانع

ناكولىَّتح،كلذنمرثكأو.)لمعلللّهؤمريغاٍّيوينبحبصيهَّنكلو
انيلع،نييفيظو-ريغاًمودنوحبصينييزاوجربلاَّنأأدبملاثيحنماًحيحص

ةبسنلاب؟َنملةبسنلابنيِّيفيظوريغ:لاؤسعمحيرصتلااذهئفاكننأ
رمثتستلامعأةديستلعجةيديلقتلاةيلامسأرلانأول.اهتاذةيلامسأرلل
هريدتٍمَّظنمعورشميفٍّيلاثمٍلكشب)ةَضرتُقملاوأةَّصاخلااهلاومأ(اهلاومأ
دعتمل:مويلارهظيٌديدجٌّيلاثمٌطمنكانهف،حبرلادصحتيلاتلابو،اهسفنب

ةرادإسلجموأ(ريبخلاريدملاَّنكلو،ةّصاخلااهتكرشكلمتلامعألاةديس
لبقنمرادتيتلا(كونبللةكولممةكرشريديوهو)ٌّيذيفنتٌريدمهسأري

نمٍديدجٍّيلاثمٍطمنيف،نيقِّرفتمنيرمثتسموأ)اهنوكلميالنوريدم
،ةيفيظوـريغىلإلَّوحتت،ةميدقلاةيزاوجربلا؛ةيزاوجربنودبةيلامسأر

اهسفنةديدجلاةيزاوجربلاـنيرجَأتُسملانيريدملانمٍةقبطكاهتيفيظوداعتو
مهف،مهتكرشنمةبسننوكلمياهوريدمناكولىَّتحواًرجأىَّقلتت



ىلعBonus»ةأفاكم«(مهلمعىلعةأفاكملانمٍءزجكمهَمهسأنوبسكي
.)»ةحجانلا«مهترادإ

)ضماغ(لكشيفنكلو،»ةميقلاضئاف«ـلةمئالملازتالةديدجلاةيزاوجربلا
اًرجأنوّقلتياهؤاضعأف،مومعلايف:»رجألاضئاف«رنلمهيلعقلطيَّامم

اًبلاغوـةّليخُتملاةيعجرملاةطقنلا(يراتيلوربلا»رجأللىندألاِّدحلا«نمىلعأ
لماعرجأوهمويلايملاعلاداصتقالايفديحولااَهَلثَميتلاوـةيروطسألا

نعفالتخالاوهاذهو،)ايسينودنإوأنيصلايف)vi(حدكعنصميف
ةيزاوجربلافيلاتلاب.مهعضودّدحييذلا،قرافلااذه،نييداعلانييراتيلوربلا
يعرفعضويفروّهظلانويلامسأرلادواعي:يشالتللليمتيكيسالكلاىنعملاب
مهتءافكقيرطنعرثكأبسكلنيلَّهؤملانيريدملاـنيرجأتسملالَّامعلل
اًمساح،ىلعألامهبساكمرِّربييذلا،فئازلاُّيملعلا»مييقتلا«نوكيكلذل(

ىلعاًرصاق،عبطلاب،سيلٍرجأـضئافنوبسكييذلالاّمعلاطمن.)انه
ءابطألاونيّفظوملاوءاسؤرلاو،ءاربخلاعاونأِّلكىلإُّدتميهَّنإ:نيريدملا

رثكألاومأ:نالكشاهلاهنوبسكييتلاةدايزلا.نيناَّنفلاونيفَّقثملاو،نيِّيفحصلاو
ينعييذلااذه،ّلقألمعاًضيأنكلو)كلذىلإامونيريدمللةبسنلاب(
ءاضعأضعبلةبسنلاباًضيأنكلو،نيفَّقثملاضعبلةبسنلاب(ربكأغارفتقو
لاّمعلاضعبلّهُؤييذلااذهيمييقتلاءارجإلا.)كلذىلإامو،ةلودلاةرادإ
،ايجولوديألاوةّوقلليطابتعامزيناكيمعبطلابوه،رجأضئافىلعاولصحيل
ضئافةرورض؛رنليمحرشيامك،وأـةيقيقحلاةءافكلاعمٍّداجٍطبارنودب
نم»ةطّسوتمةقبط«ىلعظفاحتل:ةيسايساهَّنكلو،ةيداصتقاتسيلرجألاـ

هَّنكلوً،أطخسيلةيعامتجالاةيكراريهلافّسعت.يعامتجالارارقتسالالجأ
.قوسلاحاجنفّسعتلًالثامماًرودبعليمييقتلافّسعتَّنأل،هتمربرمألا
ةطرفمةيناكمإكانهنوكتامدنعراجفنالابفنعلادّدُهيال،ىرخأٍتاملكب

.ةيناكمإلاهذهوحمينأمهدحألواحيامدنعنكلو،يعامتجالاخانملايف
)vii(جنيدتاحالصإ:مويلانيصلااههجاوتيتلاقزآملانمةدحاوعقتانه

ةمكاحلاةقبطلااهنأىلع(ةيزاوجربنودبةيلامسأرميدقتديرتتناك
ةجعزمةجردلنيعاواوحبصأنآلانوُّينيصلاةداقلافلاحِّيأىلع؛)ةديدجلا

ةقبطكةيزاوجربلاقيرطنعتتأ(ةّرقتسمةيكراريهنودةيلامسأرلاَّنأب
؟نيصلاهيفيضمتسقيرطّيأفنذإ.مئادرارقتسامدعقلختس)ةديدج
نأـًالدجكلذضرتفنلوـببسوهاًضيأاذه،ةيمومعرثكألكشب
نإ:ةيلامسأرلايفنيريدملاأفكأكروهظلانودواعينيقباسلانييسكراملا

ةرصاعملاةيلامسأرلامُّدقتلاًمامتبسانمةقبطكةيزاوجربلليخيراتلامهءادع



ةّدمنمنيلاتسحرشامكو،نيتلاحلايفـةيزاوجربنودبٍّيرادإٍماظنوحن
.)9(»ٍءيشَّلكرِّرُقتَرداوكلاَّنإ«:ةليوط

تارهاظملاىلعاًديدجاًءوضَيقُلننأباًضيأانلحمسترجألاضئافةركف
نوحضاولانوحَّشرملا،ةمزألاتاقوأيفف،»ةيلامسأرللةضهانملا«ةنهارلا

تناكاملاط:ةرجأتسملاةيزاوجربلانمايندلاتايوتسملامه»ةمزحألاطبر«ـل
يذلاديحولاءيشلاف،ًاثياحماٍّيداصتقااًرودبعلتالمهروجأـضئاوف
.يسايسلارهاظتلاىلعمهتردقيهايراتيلوربللمهتكراشمقيرطيففقي

يشحولاقطنملاَّدضاٍّيرهاظداُقتتارهاظملاهذهَّنأنممغرلاىلعو
يداصتقالامهعضوليجيردتلالكآتلاَّدضنورهاظتيعقاولايفمهَّنإف،قوسلل
سلطأ«نم(دنارنيآللَّضفملايجولوديألالايخلاْدِعتسنل.ّزيُمملا)يسايسلا(

اذهدجيالأـنوبُرضيس)»نيعدبملا«(نييلامسأرلاَّنأنع)**(»اًيلابُمال
ًةداعاهيفُبُِرضييتلا،مويلاتابارضإلانمديدعلايفًافرحنمارًيبعتلايخلا

نادقفنمُفوخلاوهمهُعفادو»نيرجأتسملانييزاوجربلا«نمديدعلا
ٍتارهاظمتسيلاهَّنإ؟)رجألانمىندألاِّدحلاىلعةدايزلا(مهتازايتما

ةلاحلاىلإاوعجارتينأنمديدهتلاَّدضٍتارهاظمنكلو،ايراتيلوربل
نامأَّنأنيحيف،مويلابارضإلاىلعؤرجينم؛ىرخأٍتاملكب.ةيراتيلوربلا
يفرجألاـيدودحمًالاّمعاوسيلمهَّنإ؟اًزايتماحبصيهتاذةتباثلاةفيظولا

لَّامعلاةعومجممهّنكلو،كلذىلإاموجيسنلاةعانص)نمىَّقبتام(
ةطرشلا:ةيندملاةمدخلايفاًبلاغ(ةنومضمفئاظويفتازايتمالاباحصأ

اذه.)اذكهو،ّماعلالقنلالاّمع،نوسِّردملا،نوناقلايّقبطمنممهريغو
وهيسيئرلاعفادلا:ةبلطلاتارهاظمنمةديدجلاةجَوملاىلعاًضيأقبطني
ٍرجأـَضئافمهلنمضيدُعيملَيلاعلاَميلعتلاَّنأنمفوخلاـًالدجـ

.ةلبقملامهتايحيف
،ةيبرغلاّابوروأّىتحويبرعلاعيبرلانمـرهاظتللميظعلاءايحإلافعبطلاب

بجيالـنانويلاىَّتحواينابسأنم،نيصلاىلإتيرتسلوواّولتحانم
ةيناكمإهيفءيشىلإريشيهَّنإ،ةرجأتسملاةيزاوجربللةروثدّرجمكَكُرتينأ

.ةدحىلعةلاحّلكبُّقلعتيٍمراصٍليلحتلجاتحتةيناكمإ،ربكأةيلاكيدار
ليبسىلعةدحَُّتملاةكلمملايفةعماجلاتاحالصإَّدضةبلطلاتارهاظم
سطسغأيفةدحَُّتملاةكلمملاتابارطضانعحوضوبفلتختتناكلاثملا

نيذوبنملاءالؤهلةيويحلاةضافتنالاو،يكالهتسالايمدهلالافنركلااذهـ2011
لعفلاباهَّنأضرتفينأءرمللنكمي،رصميفةضافتناللةبسنلابو.ماظنلانم
بايغَّدضنورهاظتينومِّلعتملاوبابشلا(ةرجأتسملاةيزاوجربللٍةروثكتأدب



ماظنلاَّدضَعسوأٍرُهاظتنماًءزجتحبصأاًعيرسنكلو،)تاهُّجوتلا
الأ؟ءارقفلانيحّالفلاولاّمعلارهاظتلاكَّرحىًدمِّيأىلإنكلو.يعمقلا
رهاظتللةّقيضلاةيعامتجالاةدعاقلاىلإنييمالسإلليباختنالاراصتنالاريشي

،ةيضاملاةليلقلادوقعلايفف:انهةّصاخةلاحنانويلا؟يلصألايناملعلا
)ةلودللةنميهلاةديدشةرادإلاِّلظيفةّصاخ(ةرَجأتُسملاةيزاوجربلاتَِقلُخ
ىلعٍلعفُّدروهّدتمملارُهاظتلامظعمو،يّبوروألاداحتاللةيلاملاةدعاسملاب

.تازايتمالاهذهنادقفنمديدهتلا
ىلعٌطارفإهقفار،اذهايراتيلوربىلإايندلاةرَجَأتُسملاةيزاوجربلاُلُّوحت
يّفظومونيريدملارابكلينالقعلاريغعفترملارجألااذه:رخآلابناجلا

نوكتنألليمتاهَّنأنيحيفاٍّيداصتقاينالقعلاريغةأفاكملاىوتسمو،كونبلا
يفتاقيقحتلاتحضوأامكـ)10(ةكرشلاحاجنعماٍّيسكعًةبسانتم

انيلع،يقالخألادقنلاىلإتاهاجتالاهذهعاضخإنمًالدب.ةدّحتملاتايالولا
دُعيملهتاذيلامسأرلاماظنلاِنوكةيفيكىلعٍِّرشؤمكاهأرقننأىرحألاب
فيكىنعمب؛اٍّيتاذـمَّظُنملارارقتسالانمٍثياحمىًوتسمداجيإىلعاًرداق

.ةرطيسلانعجرختنأبدِّدُهتهترودَّنأ
نم؛انهًةبسانمحبصتةيلكلانعةميدقلاةيلجيهلاـةيسكراملاةركفلا
انيمُعتالواهتَّيِّلكبةنهارلاةيداصتقالاةمزألاىلعاَنيديأعضننأمساحلا
وهةيِّلُكلاهذهىلعانديعضوهاجِّتابىلوألاةوطخلا.ةيئزجلابناوجلا

ىلع.ةنهارلاةيداصتقالاةمزأللٍضارعأكةنِّيبلاةدرفنملاتاظحللاىلعزيكرتلا
،عفنتنلنانويللةمَّدُقملا»ذاقنإلاةمزح«َّنأفرعتسانلاُّلك،لاثملاليبس
ٍلاثمكاًراركتواًرارمنانويلاىلعةديدجٍذاقنإُمزحضرُفتكلذعمنكلو
نعناتنِميهُمناتّصقكانه»...نكلو،اًّديجفرعأانأ«قطنمىلعٍبيرغ

ةّيبوروألاـةيناملألاةّصقلا:يريهامجلامالعإلايفنادَّدرتتنانويلاةمزأ
نأبجيبئارضلانمنوبِّرهتملا،نورِّذبملا،ىلاسكلانيلوئسملاريغنوّينانويلا(

ةدايسلا(ةينانويلاةّصقلاو،)يلاملاطابضنالااومَّلعتيوةرطيسللاوعضخي
.)11()لسكوربيفدُدُجلانييلاربيللاطارقونكتلالبِقنمةدّدهُمةيموقلا
ةّصقرهظتنييداعلانيينانويلاةاسأمُلهاجتليحتسملانمحبصيامدنعو

َّنأك،ةدعاسملاىلإةجاحبنيِّيناسنإاياحضكٍمانتملكشبمهضرعُّمتي:ةثلاث
،ةفئازَثالثلاَصصقلاَّنأنيحيف.دلبلاتبرضًابرحوأامًةيعيبطًةثراك
َةقيقحيفُختاهَّنإ:زازئمشاللةراثإرثكألايهةثلاثلاَّنإلوقلانكمملانمف
برحيفمه،لباقملايفنوهجاويمه،نيِّيبلساياحضاوسيلنّيينانويلاَّنأ
َّنأل،مهحافكيفكُّسامتلاوههنوجاتحياموِّيبوروألايداصتقالاعضولاعم



ضرفلرابتخاةيضرأاهَّنإ؛ءانثتساتسيلنانويلا.اًضيأانتهجاوميههذه
ريغيطارقونكتجذومن:ةيملاعةبلاطمعمديدجيعامتجاـيداصتقاجذومن

ىلعءاضقلابمهلٌحومسمنورخآلاءاربخلاوكونبلاوّفظومثيحسَّيسُم
.ةيطارقميدلا

:بيرقلالبقتسملايفانعمتجمّلثمي)ix(يّبوتسيدٍمليفنماًدهشمّليخت
نوريامنيح؛ةّصاخةراَّفَصنولمحيوعراوشلايفنوريسينّييداعاًسانأ
،ةراَّفَّصلانوقلطيـٌدِّرشتمٌصخشوأ،ٌرجاهملق:ـهيفاًكوكشماًصخش
هبشأهَّنأودبيام...نيلِّفطتملاعمةيشحوبلماعتيلًايرجٌّصاخٌسراحيتأيو

رجفلا«ةكرحءاضعأ؛مويلانانويلايفٌعقاووهصيخريدويلوهمليفب
مهدحأىريامدنعـانيثآعراوشيفتارفاّصلانوقلطي»يشافلايبهذلا
نوّصاخلاساّرحلالصيسو،ةرفاصلاقلطينأبهلحمُسي،هيفاًكوكشماٍّيبنجأ

هذه.هيفهبتشملااوصّحفتيل»يبهذلارجفلا«نمعراوشلانوبقارينيذلا
ميظنتءاضعأ.2012عيبريفّابوروأنعءرملااهبعفادييتلاةقيرطلايه
دَّرجُممهَّنإ؛لاحِّيأىلعَّمهألارطخلااوسيلءالؤهنيرجاهمللنيداعملا

تعضويتلافّشقتلاتاسايسـيقيقحلاديدهتلابحصيٍزاومءاذيإ
.قِزأملااذهيفنانويلا

َّنإلوقترومألاعئابطَّنأنمنوكَشياماًبلاغةيسّسؤملاانتيطارقميدُداَّقن
بزحنيبُرايخلاانيدلنوكيبلغألايف؛يقيقحلارايخلامِّدُقتالتاباختنالا

يف.ةزيامتمريغاٍّيلعفامهجماربنوكتنيذللاوطسولاراسيوطسولانيمي
مِّدقتيهو2012وينوي17وهاهُدعومةينانويلاتاباختنالاف،يتباتكِتقو

نم)كوزابلابزحوةديدجلاةيطارقميدلا(يلاحلاماظنلانيب:اٍّيقيقحاًرايخ
،ةلاحلاهذهيفةداعلايهامكو.ىرخأةهجنمازيريسبزحوةهج
،رعذلابروعشلاىلإمئاقلاماظنلاعفدتكلتيقيقحلارايخلاتاظحلف

نوبختنملاهجَّتاولفنعلاورقفلاوةيعامتجالاىضوفلاروصءاعدتسالهدوقتو
يففوخلانماًجاومأعفدازيريسبزحزوفةيناكمإدّرجم.ئطاخلارايخلل

لصو؛تالاحلاهذهيفداتعموهامكىرخأةّرمو،ملاعلالوحقاوسألا
ّربعتو،يرشبٍنئاككثَّدحتتقاوسألاتأدب:هتورذليجولوديألاصيخشتلا
ةّفلكمةموكحبنايتإلايفتاباختنالاتلشفولثدحيسَّامم»اهقلق«نع

يلاملافُّشقتلاىلعمئاقلاِّيبوروألاداحتالاةيلامءارزوجمانربلمكتل
اوُّمتهيلٌتقومهيدلسيلنانويلايفنييداعلاسانلاَّنكلو.يوينبلاحالصإلاو
ذإ،رضاحلاتقولايفهعماولماعتيليفكياممهيدل؛تانُّهكتلاهذهلثمب

.ةريخألادوقعلايفّابوروأيفثدحيملٍّدحىلإًةسئابمهتاويححبصت



َعزفلاًةثدحم،اٍّيتاذلمتكتٍتاؤُّبنتحبصتامًةداعتاعُّقوتلاهذهعبطلاب
.اهنمترَّذحةثراكَّلكبلجتيلاتلابو

.س.تميظعلاظفاحملاراشأ،»ةفاقثلافيرعتوحنتاظحالم«هباتكيف
ةقطرهلانيبوهاهيفديحولارايخلانوكيٍتاظحلكانهَّنأىلإتويلإ
وهًانايحأنيِّدلاءاقبىلعظافحللديحولاقيرطلانوكيذإ،ناميإلامدعو
ّقلعتياميفاًيلاحانعضووهاذه.هتابسنميفئاطلاقاقشنالاظقُوتنأ
)ازيريسبزحيفةظحللاهذهيفةّلثمم(ةديدجةقطرهاهدحو.ّابوروأب
ةقثلا،ةيطارقميدلا:ةيِّبوروألاةكرتلانمهذاقنإُّقحتسيامذقنتنأاهنكمي
ازيريسبزحرصتنانإزوفتسيتلاّابوروأ...ةدحولا،ةاواسملا،بعشلايف

ُّلكاهلو،ايسأباهلةقالعالكلتعبطلاب(»ةيويسأٍميقباَّبوروأ«يه
قيلعتلةرصاعملاةيلامسأرلاليملمئاقلاوحضاولارطخلاعمةقالعلا

.)ةيطارقميدلا
عوزنلااهدنعلِّكشييتلاةدقعلاةورذ:اَّبوروألةيدرفلاةيلكلايهنانويلا

َةغايصدِعُنلوـببسوهاذه.اهئاقنةّمقيفةرهاظ،هرضاحيخيراتلا
طقفانيلعسيل.ّصلُخملاصيلختانيلعهَّنأـرنجافللافيسراباربوأِةمتاخ

ريياعم«بِّرجتيتلاةيِّبوروألاةعومجملاـاهيصِّلخمنمنانويلاصيلخت
صيلختاًضيأنكلوـ)x(لجنيمروتكدبولسأكٍبولسأبـ»فّشقتلا
ُّرملافُّشقتلاءاودلنوجِّوُرينيذلادُدُجلانييلاربيللا:اهيصِّلخمنمّابوروأ
يفًائطاخًائيشلاحِّيأىلعكانهَّنكلو.نيرجاهمللنيداعملانيِّيوبعشللو
لِّضفيـيلاربيللاـيراسيلاهلبألاةباجإطبضلاباهَّنأةقيقحلا:ةركفلاهذه
ٍداعمك؛مويلااَّبوروألاؤسنعـاٍّيعامتجااًمومهماًمِّلعتماًفَّقثمنوكينأ

ضفريهَّنأىلعُّرصيسعبطلاب،ةيسايسلاةيحانلانمةيرصنعللٍحيرص
نمسيلولخادلانميتأيرطخلاَّنكلو:نيرجاهمللةيداعملاةيوبعشلا

ةحيرصلاةيوبعشلاامهاَّبوروألنييسيئرلانيديدهتلاَّنإلوقي،مالسإلا
نأانيلعجودزملاديدهتلااذهةهجاوميفو،ديدجلايلاربيللاداصتقالاو

ةيّداملافورظلاو،تافاقثلادُّدعتعمحُماستلاويعامتجالاكُسامتلاعجرتسن
ةيسيئرلاةركفلا؟اذهثدحيسفيكنكلو.اذكهو،ةيفاقثلاةيمنتللةأّيُهملا
يسايسبزحىلإجاتحننحن:ةيلصألاهافَّرلاةلودةدوعنَّمضتتانهءاهلبلا

انيلع؛ةديدجلاةيلاربيللاطغضتحتةروجهملاةبِّيطلاةميدقلائدابملاديعيس
اًميلعتوًةيحصًةياعرنمضنو،ةيلاملاتادايزلايفمَّكحتنوكونبلاطبضننأ

ةبراقملاهذهلثم.ءيشّلك؟اذهيفُأطخلاام.اذكهو،نّييملاعنّييناجم
قزأمللةيلاثملاةيجولوديألااهتفاضإعمُّداضتتاّهنأيأ،قيضلاىنعملابةيلاثم



يفتسيلةلكشملا:نوطالفأ»ةيروهمج«نعسكرامهبتكامْدعتسنل.مئاقلا
ماظنللةيلاثملاةروصلاُّلظتيهف،سكعلاىلعنكلو،»اٍّدجةيبوتوي«اهنوك

أرقنَّالأانيلع،ةيرورضلاتارييغتلاءارجإدعب.مئاقلايداصتقالايسايسلا
انُنَِّكمُيلشفكلب،ةليبنلاةركفللٍةنايخكهافَّرلاةلودليلاحلارارقتسالامدع
وهسردلا.اِهتاذهافَّرلاةلودةركفيفتيُمملاصقنلاكرُدننأٍّيعجرٍرثأب
نأانيلعنوكيسف،ةركفلايفيرُّرحتلاِّبللاىلعظفاحننأدُِرنملولهَّنأ

ليوطريوطتلالثم(ًةيساسأرثكألااهنيماضميفريكفتلاديُعنو،رايتلاِّريُغن
ةلوئسملاةيلامسأرلابقِّلعُتملااذه،»يعامتجالاقوسلاداصتقا«ـلىدملا

.)اٍّيعامتجا
ـةيلامسأرلانم،ةيلامسأرلاةنسنألتالواحملانمٍدشحبمَجاُهن،مويلا

هذهءاروفقييذلاريكفتلا.يساسألالخدلاةيلامسأرىَّتحةيئيبلا
نآلاىَّتحةيلامسأرلاَّنأترهظأةيخيراتلاةربخلا:يلاتلاكيضميتالواحملا
ولاهَّنأبُفارتعالابجي،هسفنتقولايفو؛ءارثلاديلوتلةقيرطلضفأيه

دراوملافازنتسابَّلطتتةيلامسأرلاجاتنإةداعإةيلمعفاهسفنلتكرت
بجيانفده.خلإ...،بورحلاو،ملظلاو،ةيعامجلاةاناعملاو،اهمدهوةيعيبطلا

ةّقلعتملاةيساسألاةيلامسأرلاةموظنملاىلعظفاحننأ؛اذكهنوكينأ
مدختثيحبهطبضوكلذكيرحتنكلو،حبرللهجوملاجاتنإلاةداعإب
شحولاكرتننأانيلعفيلاتلاب.يملاعلاهافَّرلاوةلادعللربكألافادهألا

يتلاُةَّصاخلااُهتابلطاهلقاوسألانوكلبقنو،ةبسانملاهتيفيظوىلإيلامسأرلا
ـةثراكىلإُدوقيسقوسلاتامزيناكيميفٍبارطضاُّيأف،مرتُحتنأبجي

هذهّلك،لاحِّيأىلع...شحولاضيورتوهُهلعفانُنِكمُيامّلك
ةيعقاولادّحوتنألواحتيتلا،ةداعلاك،نسحلاضرغلاتاذ،تالواحملا
»عقاو«ـًالجاعوأًالجآـهجاوت،ةلادعلابيئدبملامازتلالاعمةيتامجاربلا

طبضلانماًراركتواًرارمبرهييلامسأرلاشحولا:نيدعبلانيبءادعلا
لاؤسلاحرطىلعامٍةطقنيفنيِربجُمنوكنسيلاتلاب.يريخلايعمتجملا
ةّليختملاةديحولاةبعللااٍّقحوهيلامسأرلاشحولاعمبعللاله:يردقلا

ٍمانتموهو،هعفدننأانيلعيذلانمثلاناكولاذامةطاسبب؟قاطنلايف
اَنبُّنجتَّنإ؟اٍّدجاًيلاعِّرمتسملافيظوتلالجأنم،ةيلامسأرلايهامك

لواحنيتلاةيلمعلايفطقفمهسُنس،ةيلامسأرلاةنسنأيفانررمتساولاؤسلا
رجاتمدوعصنَّمضتت،ناكمّلكيفةريفوةيلمعلاهذهتامالع.اهبلقننأ

تاقبطلافدهتسيةيكالهتسالانمديدجلكشلليثمتك)xi(ترامـلاو
:ىندألا



ةطساوباًمامتًةديدجاًماسقأتأشنأيتلاىلوألاةريبكلاتاكرشلافالخب«
ماظنوتفوسوركيم،يئابرهكلاحابصملاونوسيدإلثم(تاعارتخالاضعب
وأ،)زنوتيآ/نوفيآ/دوبيآةعومجمولبآوأ،نامكوولاوينوس،زودنيولا

وأالوكاكوكلثم(ةدّدحمتاكرامءاشنإىلعتّزكريتلاىرخألاتاكرشلا
اهَّنإ؛لبقنمٌدحأهيفرّكفيملًائيشتعنصترامـلاو،)وروبلام
تاقبطلابذجدصقتةكرامىلإلّوحتتلةديدجٍصَخُرايجولوديأتعمج
ةباقرلاعمكارتشالاب.اكيرمأيفاٍّيّدامةطوغضملاةلماعلاوايندلاىطسولا

ُّدميوةضفخنمراعسألاىلعظفاحياًنصحتحبصأ،تاباقنللةمراصلا
نوكراشتيمهَّنألاضرلاساسحإ،اوناعاملاطنيذلا،ةلماعلاةقبطلايكلهتسمل

.)12(»مهتايرتشمّةلسيفعلسلل)اًبلاغبناجألا(نيجتُنملالالغتسا
،رّوهتملاقافنإلاببسحفّقلعتيالةيلاحلاةمزألايفيسيئرلاحململاَّنكلو
،اهتياهنللصتةيداصتقالاةرودلا.خلإ...ّرثؤملاريغيكنبلاطبضلاوعشجلاو

دلوامدنع،يضاملانرقلانمتاينيعبسلاةيادبيفتأدبيتلاةرودلا
يذلايشحولاكّرُحملاـ)xii(سيكافورافهيلعقلطأامك»يملاعلاروتونيملا«

2008ىَّتحويضاملانرقلانمتاينينامثلاةيادبنميملاعلاداصتقالاداق
انوكيمليضاملانرقلانمتاينيعبسلاةيادبوتاينيتسلاةياهن.)13(

ِّيلختلابنوسكينرارق؛)***(يمُّخضتلادوكرلاودوقولاِةمزأَرصعبسحف
ةلقنىلعاًِّرشؤمناك)xiv(يكيرمألارالودلالجأنمبهذلارايعمنع
تاينيتسلاةياهنعم.يلامسأرلاماظنلليساسألافيظوتلايفةريبكةيلاكيدار
ةداعإيفرارمتسالاىلعاًرداقيكيرمألاداصتقالادعيمل،يضاملانرقلانم
1971ماع.تازوجعىلإتلّوحتهضئاوف:ايسآوّابوروأيفهضئاوفريودت
نمًالدب؛ءيرجيجيتارتسافُّرصتبرايهنالااذهةيكيرمألاةموكحلاتهجاو

.تازوجعلاديُزتنأ،سكعلالعفترَّرق،ةيمانتملادلبلاتازوجعةهجاوم
سأرلّرمتسملالاقتنالاةطساوب؟فيك!ملاعلاةّيقب؟اهلجأنمعفديسنمو
.اكيرمأتازوجعلّوميلنيميظعلانيطيحملاهاجتفُّقوتالبعفدنايذلالاملا

:ثودحلايفأدبيذلاوهيلاتلا
امنيب.لاملاسأروةضئافلاسانلاَعلسطفشت،ةقالمعةيئابرهكةسنكمك«

ىوتسمىلعلَّيختمنزاوتمدععشبألاًديسجت»بيترتلا«اذهناك
يملاعماظن؛يملاعلانزاوتللهباشمءيشدوعصحاتأكلذعمف..بكوكلا
ءيشعضوىلعةرداق،ةعراستمةنزاوتمريغةيراجتوةيلامتاقُّفدتنَّمضتي

تاداصتقاو،تازوجعلاهذهىلعمئاق...تباثلاِّومنلاورارقتساللهباشم
امنيبجتنتّلظت)نيصلامث،نابايلا،ايناملأ:لاثم(ملاعلابةدئاقلاضئافلا



هذهةطساوباٍّيملاعىَنُجتيتلاحابرألانم%07اًبيرقت.اكيرمأاهطفشت
ةيلامسأرتاقُّفدتةروصيف،ةدّحتملاتايالولاىلإةدئاعاُهليوحتَّمتلودلا
ىلإتاقُّفدتلاهذهتلَّوح؟اهبتيرتسلووتلعفاذامو.تيرتسلووىلإ
نمةميدقوةديدجٍلاكشأو،ةديدجٍةيلامٍتاودأو،ٍمهسأو،ةرشابمتارامثتسا

.»)14(خلإ...،ضورقلا
رصاعملايملاعلاماظنلانع)*(دوتليوناميإةيؤرَّنأنممغرلاىلع

تّايالولاَّنأيهو:اهقدصةظحلُراكنإبعصلانمف،حوضوبةّزيحتم
رِهُظييمانتملايبلسلايراجتلااهنزاوتف؛)15(رايهنايفةيروطاربمإةدّحتملا
ٍرالودرايلمنمًانَّوكُماٍّيموياًقُّفدتَّصتمتنأاهيلع.جِتنمرُيغسرتفماهَّنأ

(يزنيككلهتسمكلذكيهو،اهكالهتسالجأنمعفدتلىرخألالودلانم
xvi(ملاعلاداصتقاةكرحىلعظفاحييملاع.)ةبسنلابٍفاكاذه

اذه)!مويلاةنميهمودبتيتلاةيزنيكللةّداضملاةيداصتقالاةيجولوديألل
وأ(ةميدقلاروصعلايفامورلةعوفدملاروشعلااٍّدجهبشييذلا،قُّفدتلا

ىلعدمتعت،)نانويلاءامدقةطساوبروتونيمللاهبىَّحضملاتابهلا
ٍنمآٍزكرمك»اهيفقوثوم«ةدّحتملاتّايالولا:ةدّقعمةيداصتقاتامزيناكيم
اَّبوروأىلإطفنللةجتنملاةيبرعلالودلانم،نيرخآلاّلكفيلاتلاب،ٍّرقتسمو

تايالولايفةضئافلااهحابرأرمثتست،نآلانيصلاىَّتحو،نابايلاوةيبرغلا
،ةيداصتقاتسيلوةيركسعوةيجولوديألصألايفةقثلاتناكاملاطو.ةدحَُّتملا

اهَّنإـيلايربمإلااهرودريربتةيفيكيهةدّحتملاتايالوللةبسنلابةلكشملاف
اهسفنمّدقت»باهرإلاىلعبرحلا«ـبفيلاتلابو،ةتباثبرحةلودجاتحت
ّهلكملاعلا.ىرخألا)»ةّذاشلا«تسيلو(ةيداعلالودلاِّلكليملاعلايماحلاك
نآلارهظتيتلاو،ثالثلااهتاقبطبةيملاعةطربسإكفَّظَُوينألليمييلاتلاب
ةيركسعةّوقكةدّحتملاتايالولا)1(:ةثلاثلاوةيناثلاوىلوألاِملاوعلاةروصيف

ةينيتاللااكيرمأوايسأنمءازجأواَّبوروأ)2(؛ةيجولوديأـةيسايسـ
يفنيرّدصملاربكأنابايلاوايناملأانهنيّمُهملانم(يعانصجاتنإقطانمك
ويتوليه،يمانلاريغملاعلاّةيقب)3(؛)ةدعاصلانيصلاىلإةفاضإلاب،ملاعلا

اًديدجاٍّماعاًعوزنتبلجةيملاعلاةيلامسأرلا،ىرخأتاملكب.)**(مويلا
ةيملاعلاوةاواسملا:»يفاقثلاعُّونتلا«ـبءافتحاكةعنقم،ةيشراجيلوألاهاجت

ماظنف،هسفنلسّسُؤينألبقىَّتح.ةقَّالخةيسايسئدابمكاٍّيجيردتيفتخت
ماعفقوملابةنراقملاب.لاحّيأىلعراهنيساذهديدجلايطربسإلاملاعلا

يتلايهةدّحتملاتايالولاامّنإ،ةدّحتملاتايالولاجاتحيالملاعلاف،1945
.ملاعلاجاتحت



نوبضاغناملألاـنييِّبوروألاحافكف،كلتميظعلاِّلظلاةيفلخةهجاوميف
نانويلاةداقلاو؛دوسأبقثيفتارايلملاءاقلإيفنودِّدرتمونانويلانم

لالتحالابلسكوربطغضنونراقيومهتدايسىلعةقفشللريثملكشبنوِّرصي
ٍهفاتءيشكىوسرهظينأنكميالـةيناثلاةيملاعلابرحلاءانثأيناملألا

.فيخسو



)i(Jean-ClaudeMilner)1941(يسنرفتّايوُغلملاعو،فوسليف.
)ii(MichaelHardt(تدراهلكيام)يبدألاّرظنملاو،فوسليفلا)1960

عامتجالاملاعوفوسليفلا)1933(يرجينوينوتنأAntonioNegriو،يكيرمألا
»ةيروطاربمإلا«بتكيفنيفوسليفلانواعتىلإانهكيجيجريشي،يلاطيإلا
ثلاثلاو،»ةيروطاربمإلارصعيفةيطارقميدلاوبرحلا..دشحلا«يناثلاهئزجو
هناب»ةيروطاربمإلا«باتكفصودقو،)Commonwealth(»كرتشملاءارثلا«

.نيرشعلاودحاولانرقلليعويشلاوتسيفيناملا
)iii(CorporateCapitalism(اهيلعرطيستيتلاةيلامسأرلاىلإةراشإلا
ريغاهنأىلعةداعاهلرظني،ةيطارقوريبلاوةيكراريهلابةفصتملاتاكرشلا
ىلعتاموكحلاةرطيسقوفتيتلااهترطيسبويعامتجالاعضولابةمتهم

.اهلود
)vi(Socialization(

)v(Biopolitical(
)iv(Sweat-shop(ريغلمعفورظيفلامعلافظوتيتلاعناصملايهو

دحلاةاعارممدعونامألالماوعبايغولمعلاتاعاسثيحنمةبسانم
.روجأللىندألا

)vii(جنيبوايشجنوداهاّنبتيتلااٍّيداصتقاةحتفنملاتاحالصإلادوصقملا
.1978ماعتأدبيتلاوكاذنآنيصللىلعألادئاقلا

)**(AynRand)1905-1982(ةبحاص،ةيكيرمأةيسورةيئاوروةفوسليف
ماظنلانعنيعفادملانمتناكو»ةيعوضوملا«هيلقلطييفسلفهاجتا
يتلاوةحفصفلألازواجتتيتلاةياورلا»ايلابمالسلطأ«و،يلامسأرلا

.اهراكفأاهيفتنمضيتلااهلامعأزربأربتعت1957ماعترشن
)xi(DystopianMovieةّئيسةيتايحةلاحوهايبوتسيدلانمدوصقملا

.»ايبوتويلا«ةلضافلاةنيدملاسكعىلعةدسافو
)x(ليجنيمفيزوجJosefMengele)1911-1979(يناملأبيبطوطباض
.ةيزانلالاقتعالاتاركسعميفلافطألاىلعةّيبطبراجتءارجإبرهتشا،يزان

)ix(Walmartةيكيرمألانوتلاوةرسأاهكلمتةيملاعرجاتمةعومجم.
)xii(روتونيملاMinotaurلمحيةينانويلاريطاسأللدوعييفارخقولخم
بتاكللباتكناونعوهف»يملاعلاروتونيملا«امأ،يرشبدسجوروثسأر

Yanis(سيكافورافسينايانيثأةعماجبةيداصتقالاةيرظنلاذاتسأو



Varoufakis-1961(
)***(Stagflation(

)xiv(1971ماع»نوسكينةمدص«ـبفرعيامىلإانهكيجيجريشي
نمرالودلاريرحتبنوسكيندراشتيرلحارلايكيرمألاسيئرلارارقيهو

،بهذلابرشابملكشبرالودلالادبتسامدعو،بهذلارايعمىلعدامتعالا
.1944ماعزدوونوتيربماظنلاًقفوقافتالاناكامك

)*(EmmanuelTodd)1951(يسنرفايفارغوميدوعامتجاملاعو،خّرؤم
.اسنرفبةيفارغوميدلاتاساردللينطولادهعملاب

)xvi(زنيكدرانيمنوجيناطيربللةيداصتقالاةيرظنلاىلإةبسنJohn
MaynardKeynes)1883-1946(نيبطلتخملاداصتقالاةركفىنبتتيتلا

.صاخلاوماعلانيعاطقلا
)**(Helots(ةميدقلاةينانويلاةطربسإةلوديفديبعلاةقبط.





نمَرشعَنماثلا«هَيباتكيف(اهجئاتنو1848ماعةيسنرفلاةروثللهليلحتيف
ةقيرطبـسكرام»دقع«)»اسنرفيفةيقبطلاتالاضنلا«و»ريمورب

نيذلانّويسايسلاءالكولا(يعامتجالاليثمتلاقطنمـةمئالمةيكيتكيلايد
اذهلداتعملاموهفملانمدعبأبهذو،)ةيداصتقالاتاقبطلاوىوُقلانولِّثمُي
ةيعامتجالاةينبلااًدبأيسايسلاليثمتلاسكعيالهيلإاًقفويذلا،»ديقعتلا«

ةيعامتجاتاعومجملَِّثمُينأدحاويسايسليكوناكمإب(.رشابملكشب
ىرخأةقبطلكرتتورشابملااهليثمتنعَّىلختتنأةقبطلنكمي؛ةفلتخم
ةقبطلاتلعفاملثم،اهمكحلةيئاضقلاـةيسايسلالاوحألانيمأتَةّمهَم
،ةيطارقتسرأللةيسايسلاةطلسلاةسراممنعِّيلختلابةيزيلجنإلاةيلامسأرلا
ـنرقنمرثكأدعبـناكالهحضويامىلإريشيسكرامليلحت.)اذكهو
أدبنانعدـسكرام»ديقعت«ـلةيئدبمىًؤرعبرأكانه.»لادلاقطنم«ـب
ةوذجتأفطناامدنعةطلسلاىلعرطيسيذلا»ماظنلابزح«ـلهليلحتب

:ناكاهدوجوُّرس.اسنرفيفةيروثلا1848
ةقبطلا.فشَّكتدقدحاوبزحيف)i(نييعرشلاونييزنايلروألانيبفلاحتلا«
مكحتحتةريبكلايضارألاكّالُمـنيريبكنيمسقىلإتمسقناةيزاوجربلا
مكحتحتةيعانصلاةيزاوجربلاو،ةينغلاةيطارقتسرألاوةداعتسملاةيكرانوملا

مسالاناكنوبروبلا.مْكُحلاراكتحاىلعلدابتلابًاظفاحـويلويةيََكلَم
يَكَلملامسالاناكنويزنايلروألاو،مسقحلاصمىلعنميهملاريثأتلليَكَلملا
ةيروهمجللةاّمسملاريغةكلمملاـرخآلامسقلاحلاصمىلعنِميُهملاريثأتلل

حلاصمىلعهبظافحلانيقيرفلاناكمإبناكيذلاديحولاءيشلاتناك
)16(»كرتشملاامهسفانتنعايَّلختينأنودبةيواستمةطلسبةّماعلاةقبطلا

.
وأنييداصتقاـنييعامتجانيقيرفعملماعتنامدنع:لّوألاديقعتلادجنانه
»كرتشملامهضرفيفن«عانقبطقفلَّثمُتنأاهنكميةّماعلاامهحلاصمف،رثكأ
يفو.ةيروهمجلالبةيَكَلملاسيلنّييكلملانيمسقللّماعلاكرتشملامساقلاـ
ةيعمجلاةحلصملايلاتلابّلثمييذلاُّيسايسلاُليكولاف،مويلاهِسفنتقولا
وهـةّصاخلاماسقألاىلعىلاعتياميفو،هتّيلكيف،وهامكـلاملاسأرل

تيرتسلووَّنأببسوهاذه(ةيعامتجالا»ثلاثلاقيرطلا«ةيطارقميد
َرشعَنماثلا«يف.يعويشلابزحلاوهةرصاعملانيصلايفو،)امابوأمعدت
امك،هَّلكعمتجملاّيطغيلقطنملااذهِّدميفسكرامَّرمتسا،»ريموربنم



نويلبانشيجو؛»ربمسيدنمرشاعلاعمتجم«ـلعذاللاهفصويفحضاووه
:ةقزترملانمنَّوكملاثلاثلا

نمواهيفٍهَبتشُمَلئاسوبنوشيعينيذلانيدسافلانيرجافلابناجىلإ«
ناك،ةرماغملاوةمَّطحملاةيزاوجربلاتالئاعبناجىلإ،اهيفٍهبتشُمٍلوصأ

ديبعو،مُهتبوقعةيهتنملانونوجسملاو،نوحََُّرسملادونجلاونودّرشتملاكانه
،ةاوُحلاو،نولاّشنلاو،ةيقُزُرألاو،نولاّجدلاو،نوباّصنلاو،)ii(نوبراهلانفسلا

وّيقيسومو،بَخُنلاو،نولَّامحلاو،ريخاوملاوكلامو،نوداّوقلاو،نورماقملاو
،نوذاّحشلاو،ةيركمسلاو،نيكاكسلاونانسو،ةلمعتسملاسبالملاوعئابو،عراوشلا
قلطييتلاكانهوانهةاقُلملاةدّدُحملاريغةخّسفُتملاريهامجلاّلكراصتخاب

بلقتربانوبلّكشهباشتملارصنعلااذهنم؛نييميهوبلانوّيسنرفلااهيلع
سيئرهسفنلعجيذلا»تربانوب«ـلااذه...ربمسيدنمرشاعلاعمتجم
اٍّيصخشاهلىعسييتلاحلاصملافاشتكاداعأيذلا،ءاغوغلاايراتيلورب
ّلكتالمهموةلابزوةمامقَّنأكردأيذلا،انهريهامجلالكشيفهدحو

ريغلكشباهيلعدمتعينأنكمييتلاةديحولاةقبطلايههذهتاقبطلا
.)17(»لادجالبتربانوب،يقيقحلاتربانوبوه،طورشم

ّماعلاكرتشملامساقلا:ةيلاكيدارلاهتجيتنىلإداعانهماظنلابزحقطنم
،تاقبطلاّلكنميّقبتملا/ةمامقلا،لمهملاضئافلاوهتاقبطلاّلكلدحوألا

حلاصمِّلكىلعٍلاعتمكهسفنثلاثلانويلبانكردأاملاط؛ىرخأٍتاملكب
اهنكميةيروفلاةيقبطلاهتدعاقف،تاقبطلاّلكةحلاصُملجأنم،ةقبطلا

نمةضوفرملاةقبطـاللا،تاقبطلاّلكنملَمُهملايّقبتملانوكتنأطقف
ضئافلاطبضلابوهاذه،ميلسيلجيهيكيتلاكيدٍبلقبويلاتلاب.ةقبطّلك

ِّيأنمفيرعتلاباوجرخنيذلاءاغوغلاوةَّماعلا،عمتجملللِّثَُمملاـريغ
اذهو.ّيلُكلاليثمتللًاطيسوحبصييذلا،يعامتجالاليثمتلليوضعماظن
رّيغينأو،بّرهتينأبنويلبانلحاتأيذلاوه»اٍّيعامتجاسئابلا«ـلمعدلا

:نيرخآلاةهجاوميفةقبطّلكلدابتلابلَِّثمُيو،رارمتسابهعضو
ّماعلالمعلاّنكلو.ّماعلالمعللةردابم:فئاظوىلعنولصحيسسانلا«
نعبئارضلانمصاقتنالايلاتلابو:سانلاىلعةيبيرضلاتامازتلالاديُزي
.%4½ىلإةعيدولل%5نمليوحتلاب،لوخدلاباحصأىلعموجهلاقيرط
ةبيرضةفعاضميلاتلاب:فيفختلابرعشتنأبجيةطّسوتملاةقبطلاَّنكلو
رمخلاةبيرضفصنلاىلإضفخيو،ةلمجلابرومخلانورتشينيذللرومخلا
،ةيقيقحلالاّمعلاتايعمجّلح؛تاعيبملاّلكبرشتيتلا،ةطسوتملاةقبطلل

:مهتدعاسممتتسنوحّالفلا.ةيزاجعإةيلبقتسمتاّيعمجبدوعوعمنكلو



،ةيكلملاىلعزيكرتلانمعرستواهتاينويدمنمعرستيتلانهرلاكونب
تاكلتممىلعءاليتسالالالخنملاملاعمجلمَدختُستسكونبلاهذهّنكلو
دوجوملاريغعضولااذهىلعقفاوينأديرييلامسأردجُويال؛زنايلروألآ

.خلإ...،خلإ...،نالعإدرجملظينهرلاكنبو،)iii(نالعإلاب
نأعيطتسيالهّنكلو،تاقبطلاّلكليكريرطبلِوَمُمكرهظينأتربانوبدارأ
زيجيدقودنعليقامكطبضلاب،ىرخأنمذخألانودبةقبطليطعي

ّلكمَّدقهَّنألاسنرفيفصخشمركأناكّهنأب)iv(دنورفلانمزيف
نوكيفوسفيلاتلابو،ههاجتيعاطقإلامازتلالاعم،هعابتألهتاكلتمم

ىلإاسنرفلمعّلكوتاكلتمملاّلكلوحيلاسنرفيفلجرمركأتربانوب
مّدقينألجأنماّهلكاسنرفنمقرسينأديري،ههاجتيصخشمازتلا

.)18(»اسنرفىلإةيده
،َلثمُتنأ»تاقبطلا«ِّلكىلعناكنإ:»ّلكلا«قزأمانههجاوننحن
لِّكشييتلا)طيرشلاةبعل(luJeudufuretلثمنوكيسيلاتلابءانبلاف
؛مهروهظفلخ»طيرش«ـلانولقانتيو،دحاوصخشلوحةرئادنوبعاللااهيف

نّمخولـطيرشلاهعمنَمنّمخينأيلاتلابهيلعفصتنملايفبعاللا
يف(.طيرشلاكلمييذلاصخشلاعمهناكملدبتسيسفحيحصٍلكشب

ِّيأىلع)»؟ةركلاهعمنم،ةركلا،ةركلا«نوبعاللاخرصيةيزيلجنإلاةخسنلا
نألجأنميأ،ماظنلافَّظوتينألجأنم.ءيشّلكسيلاذهفٍلاح

الف،ةقبطِّيألرشابمٍلثممكفَّرصتيّالأوتاقبطلاِّلكىلعنويلبانىلاعتي
ّلكنميِّقبتملاوأةمامقلاىلعهماظنلةرشابملاةدعاقلاعضينأهليفكي
ةقبطلاهذه،ةّصاخةدحاوةقبطللثممكفّرصتينأاًضيأهيلع،تاقبطلا

هذه.ًالاّعفًاليثمتّبلطتيدّحتمٍلِيكَوَكفّرصتتلّةقدبلّكشتتاليتلا
نأطقفعيطتستيلاتلابو،اهسفنليثمتعيطتستاليتلابعشلانمةقبطلا

:ةدودحملاتايكلملايوذنيحَّالفلاةقبطعبطلابيه،لََّثمُت
نوشيعياهؤاضعأ؛ةميظعًةلتكنولِّكُشيةدودحملاتاّيكِلملاووذنوحالفلا«

عماهضعبةدّدعتمتاقالعيفلوخدلانودبنكلو،ةهباشتمفورظيف
ةقالعيفمهعمجنمًالدبٍضعبنعمهضعبلزعيمهجاتنإطمن.ٍضعب
ءاوس،مهمسابمهتقبطةحلصمديكأتىلعنيرداقريغيلاتلابمه...ةكرتشم

.اولََّثمُينأمهيلع،مهسفنأليثمتمهنكميال.عّمجتوأناملربلالخنم
ىًُوق،مهُولعتٍةطلسك،مهدِّيسكهسفنتقولايفودبينأبجيمهّلثمم

راطمألامهللِسُرتوىرخألاتاقبطلانممهيمحتةدودحمرُيغةيموكح
ةدودحملاتاّيكِلملايوذنيحالفلليسايسلاريثأتلا.ىلعأنمسمشلاءوضو



»اهلاًعباتعمتجملالعجتيتلاةيذيفنتلاةّوقلايفريخألاهريبعتدجييلاتلاب
)19(.

:يوبعشلاـيتربانوبلاليثمتللضقانتملاءانبلالِّكَُشتاًعمحمالملاهذهطقف
سئابلايِّقبتملاىلعرشابملادامتعالا،اهنيبلاقتنالا،تاقبطلاّلكىلعيلاعتلا

ريغءالؤهةقبطىلعقلطملادامتعالاىلإةفاضإلاب؛تاقبطلاِّلكنم
ريشتام.)20(اٍّيسايسًاليثمتبَّلطتيٍّيعمجٍليكوكفُّرصتلاىلعنيرداقلا

كيرءابغدعتسنلف(صلاخلاليثمتلاةلاحتساوهتاضقانتلاهذههيلإ
»تيرتسلوواّولتحا«فالخبّهنإ2012ةيادبيفلاقيذلا)v(موروتناس
حرشيسناكامك.)اّهلك%100ـلاّلثميوهف،%99ّلثمتاهَّنأمعزتيتلا
رحانتلا:اٍّيدامًاليحتسملماشلاليثمتلااذهلعجييعامتجالارُحانتلافناكال
ذخأي»لك«ّلكـعمتجملاّلكلةبسنلابدياحمدجويالهَّنأينعييقبطلا

.ةقبطِّلكىلعاًزايتما
»نيصِّصختملا«ونّييسايسلانممظعألابناجلااهعبتييتلاةيهيدبلادعتسنلف
تازوجُعلانمةجرحتاقوأيفشيعناّننأاًراركتواًرارماننوربخي:نيرصاعملا

َّلقأىوتسمبلبقنوءبعلاكراشتننأاًعيمجانيلعنوكيسونويدلاو
ربكأبئارضضرفةركف.)اٍّدج(ءاينغألاءانثتسابنكلو،اًعيمجـشيعلل
َّيأنودقفيسءاينغألافكلذانلعفولانَّنأاننوربخي:قلطموباتوهمهيلع
.جئاتنلانميناعنفوسو،ةديدجلمعصرفقلخيلاتلابورامثتساللزفاح
ريقفلالّوحتينأيهةبيصعلاتاقوألاكلتنمجرخنلةديحولاةقيرطلا

رطخهجاويسَّينغلاَّنأادبنإو،ىًنغرثكأىلإينغلاواًرقفرثكأىلإ
ةمزأللةنميهملاةيؤرلا.هدعاسينأبجيعمتجملاف،هانغنمضعبنادقف
يفيه)قافنإلاوضارتقالايفةلودلاطارفإببسبتثدحيتلا(ةيملاعلا

ىلإادنلسيآنمـعقتاهلىربكلاةيلوئسملاَّنأةقيقحعمجعزمعارص
،اهرايهناعنملجأنمفـةريبكلاةّصاخلاكونبلاىلعـةدّحتملاتايالولا

.بئارضلايعفاددوقننمةمخضتاّيمكبلَّخدتتنأةلودلاىلعنوكي
وهّلكللليثمتكءرملافقومميدقتورُحانتلانملُّصنتللةيديلقتلاةقيرطلا

،هتاذعمتجمللاًديدهتّلثمييبنجألّفطتمىلعّداضتلاببسءاقلإضرع
ةيماسلاةاداعمَّنأببسوهاذه.دئازٍضئافك،عمتجمللّداضمرصنعك

،اهتاذةثياحملاايجولوديألااهَّنإ؛تايجولوديألانمضنمةدحاوطقفتسيل
سّسؤتو،ايجولوديألانم)ّصاخلالكشلا(رفصىوتسملادِّسجتاهَّنإ
حاُزيوأضُمَغي)يقبطلالاضنلا(يعامتجالارُحانتلا:ةيئدبملاةكراشملل

”a+1+1“ناكالقسن.يجراخلالّخدتملاىلعهببسىقُلينأنكمييلاتلابو



»دوهيلا«ىلإةفاضإلابناتقبطلا:يقبطلالاضنلايفلكشلضفأبلََّثمُي
رصنعلااذهةفيظو.رحانتملايئانثلاىلإفاضملا،)a)viعوضوملا؛نيدئازلا
ناكنإو،يقبطلارُحانتلانميشيتيفلالُّصنتلانّمضتيّهنإ؛ةفعاضمفاضملا

.دبألاىلإ»يقبطلامالسلا«عنميو،رحانتلاعمـوهامكّةقدبـفقي
نلفنذإ،ةفاضإنودب،1+1،ناتقبططقفكانهاملاط،ىرخأتاملكب

ناتقبطلا:يقبطمالسسكعلاىلعنكلو»صلاخ«يقبطرحانتانيدلنوكي
رصنعلاَّنأ؛يلاتلاكنوكيضقانتلا.ٍمجسنمٍّلكيفىرخألاامهادحإلمُكت
داّقن.ةعفادلاهتّوقكاًضيأدعاسييقبطلالاضنلا»ءاقن«حيُزيوهِّوَُشييذلا
يفناعراصتتطقفناتقبطاًدبأدجوتالهَّنأىلعنوُّرصينيذلاةيسكراملا

ناتقبطّطقدجوتملّهنألف:ةركفلانوبعوتسيالةيعامتجالاةايحلا
.يقبطٌلاضنكانهطبضلاباذهلفطقفناترحانتم

يفتَّمتيتلاكلت»ثلاثلانويلبانقسن«يفتارييغتلاىلإاُنليحياذه
ليخدك)يوينبلامهئفاكموأ(»دوهيلا«ـلّصاخلارودلا:ًالوأ.نيرشعلانرقلا

نكميو،ُدعبرّوطتدقنكيملعمتجملالكيهىلعديدهتلاضرفييبنجأ
يسيئرلافدهلا؛مويلادوهيكبناجألانيرجاهملارِهُظينأةلوهسبءرملل

.ةديدجلاةيوبعشلل
ضومغ.ةعمسلاةّئيسةطّسوتملاةقبطلامهمويلاراغصلانوحّالفلا:اًيناث

ىلعاًدامتعاسكرامنّيبامك(دِّسجتملاضقانتلااذه،ةطّسوتملاةقبطلا
ةطّسوتملاةقبطلافةهجنمف:ةسايسلابهطبرةقيرطبُهليثمتُّمتي،)نودورب
كَُرتتنأب،شيعلايفاهتقيرطىلعظافحلاديرتطقفاهَّنإـسييستلاَّدض
ةيلومشلاتابالقنالاةدناسملليمتاهَّنأببسوهاذه،مالسيفايحتولمعتل

ّلكعيطتسيف،عمتجملابنونجملايسايسلاكارحللةياهنعضوبدَِعتيتلا
ةقبطلاءاضعأفىرخأةهجنم.يعيبطلااهناكموأهناكملةدوعلاٍصخش

ةدّدَُهملالمعلاةريثكةينطولاةيقالخألاةيبلاغلايفنآلانيرِّكنتملاـةطّسوتملا
ولنم،ةرّذجتملاةيوبعشلاةينيميلاتاكرحلاىلعنّويسيئرلانوضِّرحملامهـ

يفياشلابزحةكرحىلإادنلوهيفزردليوتريجىلإاسنرفيفناب
.ةدّحتملاتايالولا

vii(ةعماجلاباطخىلإّديسلاباطخنميملاعلارييغتلانمٍءزجكو،ارًيخأ
نميذلا)يلاملايطارقونكتلا(»ريبخلا«ـبّقلعتيـرهظديدجزمرف،)

دعبامةقيرطب)ةرادإلاىرحألابوأ(مكحلاىلعاًرداقنوكينأضرتفملا
.ةدَّدحُمَحلاصمَّيألَِّثمُينأنودبةدياحمةيجولوديأ

يسكراملاليلحتلايفداتعملاهيفهبتشملا،اذهِّلكيف،دجننيأنكلو



)viii(بوركلثمتاكرش(ريبكلالاملاسأرـةيشافلانعيسكوذوثرألا
ةيسكراملاةيسكوذوثرألا)ix(اسكودلا(»؟رلتهاٍّقحدناس«يذلا)خلإ...

ةيسكوذوثرألاةيسكراملا.)رلتهلةطّسوتملاةقبطلامعدةيرظنفنعبتضفر
،قلطملاعجرملاوهريبكلالاملاسأر:ةئطاخبابسألنكلوانهٍّقحىلع
ـتاحازإلانمةلسلسلالخّةقدبهّتيببسمدختسيهّنكلو،»بئاغلاببسلا«
نعديورفقطنمعمقيقدلا)x(يناتاراكنيجوكلثامتنمانسبتقاولوأ
ـراكفأ(سيل)ريموربنمرشعنماثلاهباتكيف(سكرامهدِّكؤيام:مالحألا
ىرحألابنكلوـةقبطلاةحلصملةيقيقحلاتاقالعلا؛ىرخأتاملكبـ)ملُحلا

الاهبحاُزيوفَّثََكتتيتلاقرطلا،ىرخأتاملكب؛)xi(»ملُحلاـلمع«
.)21(»ةقبطلايعو

»ملُحلاـراكفأ«تسيلأ:يناتاراكقسنسكعننأانيلعاَّمبرلاحِّيأىلع
تامزيناكيملالالخةدّدعتُمقرطبةّلثمملاحلاصملا/نيماضملاىرحألابيه

ـ)خلإ...،)xii(ةثرلاايراتيلوربلا،راغصلانوحّالفلا(سكرامةطساوبةفوصوملا
لكشبدِّدحييذلا»بئاغلاببسلا«ـلاعقاووه»يعاواللايِّنمتلا»سيلََوأ
اًروفوهعقاولا؟ريبكلالاملاسأرةحلصم،ةدِّدعتملاتاليثمتلاةبعلرفاضتم

لوخدلاعنمتيتلاةبقعلاوةرشابمهيلإلوخدلانكمياليذلاءيشلا
انلعجتيتلاةهَّوشملاةشاشلاوهوانتضبقنمبّرهتييذلاءيشلا؛رشابملا

نمروظنمللةقلطملاةلماكلاةلقنلاوهعقاولافربكأّةقدب.ءيشلاُدقفن
أدبمهَّنكلو،اًهَّوَشُمسيليناكاللايعقاولا:ةيناثلاىلإىلوألارظنلاةهجو

:مالحأللديورفريسفتلطبضلابلثاممقسنلااذه.هتاذعقاولاهُّوشت
يذلا،هَُّبلةطاسببتسيلٍملُحيفةيعاواللاةبغرلاف،اًضيأديورفلةبسنلابف

أدبملاهَّنكلو،رهاظملُحـصنىلإهتمجرتبةهّوشملاو،ةرشابمرهظيال
ُلثامتب،زولوددنعـداصتقالابعلةيفيكيههذه.هُّوشتلااذهليساسألا

.»ةريخألاةلحرملايف«ةيعامتجالاةينبلاديدحتيفهرودـقيقديموهفم
ٌَضرتفمهُروضح،يقيقحٍّيببسٍليكوكةرشابماًدبأمَّدُقيال»يداصتقالا«انه

وهفّةقدبكلذكوهامكنكلو،يعامتجالا»ببسلاـهبش«هَّنإ،اًمامت
وهاذه«:هناكميفاًدبأنوكيالءيش،بئاغلاببسلا،طبترمريغ،قلطم

ُلِّكشيىرحألابهَّنكلو،ًاطبضنمًاثيدحهلىطُعيال)يداصتقالا(َّنأببس
اهَّنإ.)22(»قّقحتلالاكشأباًدبأّىطغُموهو،هريسفتُّمتيساٍّيفالتخااًضارتفا

يعامتجالالاجملايفةعِّونتمةلسلسنيبرودتيتلاةبئاغلاXـلا
.ةدّدُحملامهتاحاصفإيفمهعّزوت)...ينوناقلا،يجولوديألا،يسايسلا،يداصتقالا(
،ةيضارتفاXـكداصتقالانيبيلاكيدارلافالتخالاىلعَّرصننأيلاتلابانيلع



رصنعك،هتيعقاويفداصتقالاو،يعامتجالالاجمللةقلطملاةيعجرملاةطقنلاو
اًضعبمهضعبهجاويامدنع:يعقاولايعامتجالالومشلل)يعرفماظن(دحاو

يفهسفنيضارتفالاداصتقالاهجاويامدنع،ةيلجيهبكلذلوقبوأـ
عمقباطتتّةيوُهلاهذهفـيقيقحلاهلباقمةروصيف»هجاوتملاهديدحت«

.قلطملا)يتاذلا(ضقانتلا
iln’yadecausequedece“:11مقرهترضاحميفناكالحضوأامك

quicloche”يذلاءيشلاببسىوسٌببسدجويال«ـ
ُّمتيٍحضاوٍلكشبضقانتلابفصَّتتيتلاةحورطألاـ)23(»لَّطعتي/قلزني/َّرثعتي

ةبسنلاب.ةيببسلاوببسلانيبّداضتلارابتعالايفءرملاعضيامدنعاهحرش
ىنعملابـ»ببسلا«ناكاملاط،ٍلاحِّيأىلعهسفنءيشلااسيلامه،ناكالل
نيحطاقنلاهذهدنعلَّخدتييذلاءيشلاطبضلابوهـحلطصمللقيقدلا

،ٌقئاعكانهنوكيامدنع،)ةجيتنلاوببسلاةلسلس(ةيببسلاةكبشلَّطعتت
وهفيرعتلابناكاللةبسنلابببسلافىنعملااذهب.ةيببسلاةرئادلايف،ةّوُه

تاينيتسلا»ةيوينب«ةناطرتداتعاامك»بئاغببس«(ٌديعبٌببس
ءاضفيفكَّرحتيهَّنإـ)هعملماعتتنأيضاملانرقلانمتاينيعبسلاو

اللالمعوهّةقدلابانهناكالنهذيفناكام.ةرشابملاةيببسلاةكبشلا
كانهلاثملاليبسىلعءايميكللرمتؤميف:ةيداعناسلّةلزّليخت.يعو
لوقيوُّلزيورّثعتي،ةأجفو؛لئاوسلالدابتنعةملك،ًالثم،يقُليٌصخش

ديورفهيلعقلطيَّامم»بذاج«ـةيسنجلاةيلمعلايفِّينملاريسنعًائيش
يولي،ديعبنمَّيفخلاهريثأتسرامي،ةيبذاجلاةّوقكلّخدتي»رخآاًدهشم«

يتلاةقيرطلايههذهاَّمبرو.اهلخادبةّوُهعنصي،تاملكلارايتءاضف
يفديدحتلا«نعةعمُّسلائِّيسَّيسكراملاقسنلااًضيأاهبمهفننأبجي

،ديعبببسوه»داصتقالا«ـلفعاضتملاديدحتلالاثم.»)xiii(ةريخألاةلحرملا
.ةرشابملاةيعامتجالاةيببسلاىوُهيفلّخدتيهَّنإ،اًدبأاًرشابمسيل

عجرملاوهنكيملنإ،»داصتقالليديدحتلارودلا«فَّظَُوييلاتلابفيك
تاحلطصمبُّمتييذلايسايسلالاضنلاّليخت؟يداصتقالالاجمللقلطملا

ةيقرشلاةّيبوروألالودلاضعبيفلاحلاناكامك،ةيبعشلاةيقيسوملاةفاقثلا
ةيبعشلاىقيسوملانيبعازنلااهيفّفظوتيناكيتلا،ةيكارتشالادعبام

عضوب.يلاربيللاراسيلاوظفاحملاـيموقلانيميلانيبفالخللةحازإككورلاو
دّوزو(نعَّربَعةيبعشلاةفاقثلالاضنف:زارطلاةميدقتاحلطصمبكلذ

تايالولايفمويلاوهامك(.هيفلُداجتلاّمتييسايسعارص)اهبتاحلطصم
ىلعيلاربيللاراسيلاويرتناكلاىقيسومىلعةظفاحملانميهتذإةدّحتملا



ىقيسوملايفثداحلالاضنلاَّنإلوقلايفكيال،ديورفعاّبتاب.)كورلا
،يسايسلالاضنللةرَّفَشُمةمجرتو،ضَرَع،يوناثريبعتطقفوهانهةيبعشلا

:هُّصختٌةّيهامهلنيلاضنلانمّلك.ّهلكرمألا»هلوحرودي«ناكيذلا
اهتالالدلاهترفشكَُفتسلالظةكرعمضرأ،ةيوناثةرهاظطقفسيليفاقثلا

.)لاحلاةعيبطبيفكيامبةحضاويهيتلا(ةيسايسلا
اذهَّلكَّنأ،ةلاحلاهذهيف،ينعياليلاتلاب»داصتقاللدّدُحملارودلا«

ام(ـكيداصتقالافيظوتلاعم،يداصتقالالاضنلا»نعاٍّقحناك«وغللا
يفاقثلاعارصلايفنيترمعَزتُنيودُعبنعهسفننع»ِّربَُعي«)يوهامـءارو

،سكعلاىلع)...ةفاقثلااهرودبدِّدحتيتلاةسايسلادِّدحيداصتقالا(
عارصىلإيسايسلاعارصلللقنلاوةمجرتلاةروديفهسفننّوُديداصتقالاف
.يرتميسالٍلكشب،اًمودحازُمهّنكلو،اًدبأاًرشابمسيلًالقن،ِّيبعشـيفاقث

بلقتنأاهنكميةيفاقثلا»ةايحلابيلاسأ«يفتَرِّفُشامك»ةقبطلا«ةلالد
ماعةروهشملاةينويزفلتلاةرظانملادِعتسنلف.ةحيرصلاةيسايسلاةلالدلاةداع

يدينيكَّنأفيكو،نوسكينةميزهنعةلوئسملااهَّنأبةفورعملا،1959
ينيميلاَّنأنيحيف،ايلعلاةقبطلانمليبنلاهَّنأىلعلِبُقتُسايمُّدقتلا

َّنأينعيالعبطلاباذه.ايندلاةقبطلانمسفانمهَّنأىلعرهظنوسكين
لِّثمييناثلاَّنإف،لّوألانعةئطاخةركفةطاسببيطعييناثلاَّداضتلا

هتاحيرصتيفهَسفنمَّدقيذلايدينيكَّنأيأـلّوألابةشّوشملا»ةقيقحلا«
لالخنمفِرُع،يلاربيلسفانمونوسكيننعٌّيمُّدقتهَّنأىلعةّماعلا

ينعيالاذهنكلو.ايلعلاةقبطلانمًاليبناٍّقحناكهَّنأبهتايحبولسأ
ىلإريشتاهَّنأاملاط،يدينيكةيمُّدقتدودحىلعةداهشلمحتةحازإلاَّنأ
لثملاكّرحتيانهو.)24(يسايسلاـيجولوديألاهعضولةضقانتملاةعيبطلا
ةحازإىلعدمتعييذلابئاغلاببسلاوهداصتقالا:»داصتقالا«ـلدّدحملا

ةسايسلا«ةيئانث،نيتلسلسنيب)انهةبولقم(ةيرتميساللاو،ليثمتلا
.»ةطّسوتملا/ايلعلاةقبطلا«ةيئانثو»ةظفاحملا/ةيمّدقتلا

هؤاضف.»هسفننيبوداصتقالانيبةفاسملا«ـلمسايلاتلابيه»ةسايسلا«
هديدحت«يفداصتقالانعٍبئاغٍببسكداصتقالالصفتيتلاةّوُهلابحتفني

داصتقالاَّنألةسايسكانه:ةيداصتقالاةيلكلارصانعنمٍدحاوك،»هجاوملا
انهداصتقالا.ببسـهبش،ٍلابمـال،»زجاع«داصتقالاَّنأل»ّيلُكـريغ«

يعقاولافِّرَُعييذلاقيقدلاىنعملابفعاضتملكشبهنعٌَّربَعُميلاتلاب
لالخَرخآٍلاضنيف»هنعَّربَُعملا«يقيقحلاُّبُّللاروفلاىلعهَّنإ:يناكاللا
.تاهّوشتلاهذهلنِيَنُبملاأدبملايفو،هيوشتلانمىرخألالاكشألاوتاحازإلا



،نيقطنمىلعيعامتجالايسكراملاليوأتلادمتعي،يوتلملاوليوطلاهخيراتيف
ّقلعتملاكرتشملاضماغلاناونعلاتحتناطلتخيامهَّنأنممغرلاىلعو
كانهفةهجنم.اًمامتنازيامتمامهَّنأَّالإ،»يداصتقالايقبطلالاضنلا«ـب

،ةينفلاتاعارصلاّلك:ةعمسلائِّيس»خيراتلليداصتقالاريسفتلا«
)يقبطلا(لاضنلابةطورشمةياهنلايفيهـةيسايسلاو،ةيجولوديألاو

نم.ُهترفشّكَُفتنأرظتنييذلايِّرسلااهانعمنّمضتييذلا،يداصتقالا
خيراتلليسكراملاةرظنفىرخأتاملكبو؛»يسايسءيشّلك«ىرخأةهج
ةيفاقثوأةيجولوديأوأةيعامتجاىرخأةرهاظدجوتال،اًمامتةسَّيَسُم

:داصتقالاىلعّىتحقُدَصياذهو،يساسألايسايسلاعارصلاب»ةََّخَطلُم«تسيل
نأو،اٍّيسايسريصيَّالأنكميلامعلالاضنَّنأطبضلابوه»ةيباقنلا«مهو
ثيحنم،لضفألمعفورظلجأنمّماتيداصتقاضوافتىلإَرصتُخي
ءيشَّلكدِّدَُحيداصتقالاـ»نيخيطلتلا«نيذهف،لاحِّيأىلع.اذكهوروجألا

داصتقالا.هسفنقطنملاناعبتيال»يسايسءيشّلك«و»ةريخألاةلحرملايف«
ةموظنمنوكيس)تاقبطلالاضن(يسايسلا)xiv()جرختسملا(ّبللانودب
ةيسكراملاةيروطتلاةيناخيراتلاةركفلايفوهامك،رّوطتللةيباجيإةيعامتجا

عفرت«يتلا»ةيقنلا«ةسايسلاف،ىرخأةهجنم.رّوطتلانع)ةهباشملا(
ةيلاثملاوةّجفلاةيداصتقالا:ةيجولوديأّلقأتسيلداصتقالانع»خيطلتلا
عباطاهلانهةينبلا.اهسفنةلمعللناهجوامهةيسايسلاـةيجولوديألا
وأ.هتاذداصتقالابلقيفةسايسوه»يقبطلالاضنلا«:يلخادلانارودلا

نيماضملاّلكرصتخينأءرملاعيطتسي:ضقانتمٍلكشبكلذانلقول
اهَّنأىلعاهترفشّكفيو،يداصتقاٍلصأىلإةيفاقثلاوةينوناقلاوةيسايسلا

لخادبةسايسيه،يقبطلاعارصلاءانثتسابـنيماضملاّلكـهنع»ريبعتلا«
امنيب،ديرفطيسوحلطصموهيلاتلابيقبطلالاضنلا.)25(هتاذداصتقالا
لاضنلانعريبعت»ةياهنلايف«يهةسايسلاّلك(داصتقالابةسايسلاطبري
يفراصتخالاةنكممريغةيسايسلاةظحللاروفلاىلعدناسيوهف،)يقبطلا

.هتاذداصتقالابلق
ّلثمملاىلعليثمتلليساسألاضئافلاوهتاضقانتلاهذهيفعبقييذلا

نمديدعلانمًالدب،ىرخأٍتاملكب.هنعاهسسكرامَّنأودبييذلا
دقف،)ريموربنمرشعنماثلاباتكيفيتلاكلتك(ةحضاولاتاليلحتلا
؛»ةيداصتقالاةدعاقلا«ـلةيوناثةرهاظىلإةياهنلايفةلودلاسكرامرصتخا
انهضقانتلا؟ةلودلااُهلِّثمتٍةقبطُّيأ:ليثمتلاقطنمبةدّدحمةلودلافاذكهو
،ةينيلاتسلاةلودلاتّدلَويتلاةلودلاةعانصلماتلاءبعلللهاجتلااذهوه



ـنينيلناك.»ةلودلاةيكارتشا«اهيلعقلطينأبطبضلابءرملااهرربييتلا
ةقبطالباٍّيلمعوةّمطحمايسورتكرتيتلا،ةيلهألابرحلاةياهندعب
لعفلاباًجعزنمـ)ةّداضملاةروثلانوبراحيمهواوَنفلامعلامظعم(ةلماع
نم؟نآلاةيتيفوسلاةلودلل»ةيقبطلاةدعاقلا«ام:ةلودلاليثمتةلكشمنم

نيحيف،ةلماعلاةقبطلاةلودنوكتساهَّنأمعزتاهَّنأِّدحىلإهّلثمتتناك
يفهنيمضتنينيليسنيذلا؟ةريغصةيِّلقأىلإتَُِرصتُخاةلماعلاةقبطلاَّنأ
نييالملاةلآ،اهتاذ)زاهجلا(ةلودلاوهرودلااذهلنيلمتحملانيحَّشرملاةلسلس
ناكالاهسبتقايتلاةتكنلاك.ةيسايسلاـةيداصتقالاةّوقلامِّوُقتيتلاةيوقلا
ثالثتلَّثَمةيتيفوسلاةلودلافـ»انأو،تسنرآو،لوب؛ءاّقشأةثالثّيدل«ـ

تاحلطصمبكلذلقنلوـوأ.اهَسفنو،لاّمعلا،ءارقفلانيحّالفلا:تاقبط
ةلودلارودرابتعالايفعضينأنينيليسنـ)xv(شوراسيمنافشيإ
لودلايمانتعنمنعاًديعب.يساسألماعك»ةيداصتقالاةدعاقلا«لخاد

ءاضفحتفلهاجتلااذهف،يعامتجالامُّكحتللةيلآِّيأنمةرّرحتملاةيغاطلا
تاقبطلاطقفّلثمتاللودلاَّنأبانفرتعاولطقف:ةلودللةّديقمريغةّوق
ًالؤاستحرطنلداقُنس،اًضيأاهسفنّلثمتنكلواهسفننعةجراخلاةيعامتجالا

.ةلودلاةّوقيوتحيسَّامع
تايالولايفةيوبعشلاةظفاحملايفضقانتلافصول)xvi(كنارفساموتليمي

ةيداصتقالاحلاصملانيبىَوُهلايهاهيفةيساسألاةيضرفلا،مويلاةدّحتملا
ةيداصتقالاةيقبطلاةضراعملاف،ىرخأٍتاملكب.)26(»ةيقالخألا«ةلئسألاو

وّفظومونيماحملاةهجاوميفءاقرزلاتاقايلاووذلامعلاوءارقفلانوحّالفلا(
نيبةضراعمنوكتلاهترفشّكَُفتوألقتنت)ةريبكلاتاكرشلاو،كونبلا

نوبرشينيذلانّيلحنملانييلاربيللاولمعلايريثكنيصلخملانيِّيحيسملاناكيرمألا
،ةيسنجلاةيْلِثملاوضاهجإلانعنوعفادي،ةيبنجأتارايسنودوقيوهيتاللا
.اذكهوطيسبلايحاوضلاةايحبولسأو،ةينطولاتايحضتلانمنورخسيو
يلارديفلاةلودلالّخدتلالخنمـيذلا»يلاربيللا«ـكفَرُعييلاتلابّودعلا

ينيورادلارّوطتلاضرفىلإ)xvii(ةيرصنعللمواقملايسردملالقنلانم(
ضِّوُقينأديريـ)لوصفلايفاهميلعتّمتيلةفرحنملاةيسنجلاتاسرامملاو
يزكرملايداصتقالانيِّيوبعشلانيظفاحملاحارتقا.ةليصألاةيكيرمألاشيعلاقرط
ريثكِّمكلاىلعبئارضلاضرفتيتلاةيوقلاةلودلانمصُّلختلاوهيلاتلاب

وهرصتخملامهجمانرب،ةطباضلاتالُّخدتلاهذهليومتلجأنملمعلا
.»ّلقأطباوض،ّلقأبئارض«:يلاتلا

فقوملااذهضراعتف،ةيتاذلاةحلصمللينالقعلاعُّلطتلليدايتعالاروظنملانم



بارخللطبضلابمهسفنألنوتّوصينّويوبعشلانوظفاحملا:حضاويجولوديألا
ىربكلاتاكرشللربكأةيّرحينعتطباوضلامادعناوّلقألابئارضلا.يداصتقالا

ينعيةلودللّلقألُّخَدت؛لمعلاجراخىلإنيمَدُعملانيحّالفلادوقتسيتلا
يف.اذكهرمألاريسيسدعباميفو؛راغصلانيحّالفللّلقأةيلارديفةدعاسم

ىلإيهو،ةبيرغًةّوقةلودلاودبتناكيرمألانّييريشبتلانييوبعشلانيعأ
،يحيسملانمؤملاةيّرحعزنتاهَّنإ.حيسملاِّودعلٌةليمعةدّحتملاممألابناج

ةينادرفلاةيقالخألاضِّوُقتيلاتلابو،ةيقالخألاةمدخلاةيلوئسمنمهرِّرُحتو
راجفناللًامئالماذهنوكيفيكنكلو.هِصالخسدنهماَّنمٍّالكلعجتيتلا

َّنأبجعال؟شوب.وجروجمكحتحتةلودلاتاسّسؤملقوبسملاريغ
؛ةلودلاىلعيريشبتلاموجهلااذهلثمبةجهتبمتناكىربكلاتاكرشلا
تاكرشىلعاًدويقعضتو،مالعإلاتاداحتاطبضتنأةلودلالواحتامدنع
لوخدلادّدحتوةيربلاةايحلايمحتو،ءاوهلاثولتطباوضمعدتو،ةقاطلا

ةينادرفلاَّنأيهخيراتللةقلطملاةقرافملا.خلإ...ةينطولاقئادحلاىلإ
بناجلاهربتخياملةّديقملاريغةّوقلليجولوديأريربتكمَدَختُستةيلاكيدارلا

.ةّماعةباقرِّيأنودبمهتايحطبضتةلوهجمةّوقكمظعألا
نّييوبعشلاَّنأةّوقبحضاولانمف،مهلاضنليجولوديألابناجللةبسنلاب

عاطتسانإ:ةطاسبباهباوزوفينأمهلنكميالًابرحنوضوخي
ةباقرلااوضرفنإ،رّوطتلاميلعتاوعنمنإ،ضاهجإلااورظحينأنّويروهمجلا

ةيجولوديألامهتميزهلطقفيِّدؤينلاذهف،ةيريهامجلاةفاقثلاودويلوهىلع
جتانلا.ةدّحتملاتايالولايفىدملاعساوداسكىلإاًضيأنكلو،ةيروفلا

ضفرت»ةمكاحلاةقبطلا«َّنأنممغرلاىلع:اًفيعضًالفاكتنوكيسيلاتلاب
ينعتاهَّنأل»ةيقالخألابرحلا«عمحماستتيهف،نّييوبعشللةيقالخألاةدنجألا

نعريبعتلابمهلحمستو،ةرطيسلاتحتىندألاتاقبطلاىلعظافحلا
َّنأوهاذههينعيام.ةمئاقلاةيداصتقالاحلاصملاجاعزإنودبمهبضغ
نملةبسنلابكلذـةحازإةلاحيفةيقبطٌبرحيهةيفاقثلابرحلا

.ةيقبطلادعبامعمتجميفشيعنانَّنأنومعزي
هذهنوكتفيك:مهفلاىلعاًرسعرثكأزغللالعجيلاحِّيأىلعاذه

،هنأل؛ةباجإلايهتسيل»يجولوديألابعالتلا«و»ءابغلا«؟ةنكمم»ةحازإلا«
ليسغلتضَّرعتاينُّدلاتاقبطلاَّنإلوقلامئالملانمسيلف،حوضولكبو
نإ.ةيقيقحلااهحلاصمديدحتىلعةرداقريغنوكتثيحبايجولوديألابٍّخم
تاونسلايفساسنكتناكفيكديعتسننأانيلعفُرخآٌءيشكانهنكيمل
ملعبطلابسانلاوـةدّحتملاتايالولايف»ةيمانتملا«ةيوبعشلاعترمةيضاملا



رشابملايسفنلايليلحتلاريسفتلاالو.ةيضاملاةليلقلادوقعلايفىبغأاوريصي
فُّرصتلاىلعمهربجتةيديبيللاسانلاتارامثتسا()xviii(شيارملهلفطمنب

يديبيللاداصتقالاهجاوتاهَّنإ:ًامئالمنوكيس)ةينالقعلامهحلاصمَّدض
ُّلحلا.مهلُّخدتىلعضبقلايفلشفي،اٍّدجرشابملكشبحلصيداصتقالاو
ال:ةياهنلايفٍضرُمريغاًضيأوه)xix(والكالوتسنرآلبقنممَّدَُقملا

ةطبترملاايجولوديألاوَىطُعملايعامتجالاـيداصتقالافقوملانيبطباردجوي
َّنأكوىنعمالب»فئازلايعولا«و»عادخلا«نعثيدحلانوكييلاتلاب،هب
يعامتجالافقوملايفاًروفحم»مئالملا«يجولوديألايعولانمىًوتسمكانه

عارصنعجتانوهيجولوديأءانبّلك؛هتاذ»يعوضوملا«يداصتقالاـ
ةيناكمإهتجيتننوكتعارص،تآفاكملانمةلسلسضرفيوأسِّسؤينِميهُم
ـيداصتقالافقوملا«ـكةيجراخةيعجرميأقيرطنعةنومضمريغ،ةّمات

.ةطاسببىشالتيزغللاف،ةَّماعلاةباجإلاهذهةلاحيف.يعوضوملا»يعامتجالا
:ةيفاقثبرحيفاعراصتيلنيفرطبَّلطتيرمألاَّنأانههظحالنءيشُلّوأ

يتلا»نيرينتسملا«نييلاربيللرطيسميجولوديأعوضوميهاًضيأةفاقثلا
نمو،ةيلوصألاوةيرصنعلاوةيناسنجلاةهجاومىلعةزِّكرتممهتاسايسنوكت
رهظتَِمل:يلاتلاكنوكييسيئرلالاؤسلا.تافاقثلادُّدعتعمحماستلالجأ
دعنملنحنف،نيِّدللةبسنلاب؟ملاعلاةايحيفيزكرملاعوضوملاك»ةفاقثلا«
ٍءزجكةينيدلاديلاقتلاوسوقطلا)ضعب(عِبَّتنةطاسببنحن،»اٍّقحنمؤن«
نينمؤملاريغدوهيلا(هيلإيمتننيذلاعمتجملا»ةايحبولسأ«ـلانمارتحانم
اٍّقحنمؤأالانأ«)اذكهو.»ديلاقتللاًمارتحا«)xx(تورشكلادعاوقنوعّبتي
ةديقعلاتافصلنِميُهملالاحلاهَّنأودبي»يتفاقثنمءزجدَّرجماذه،اذهب
»ةفاقثلا«نع»يلوصألاريغ«ةركففاهتعاساَّمبر.اننمزيفةحازملاوأةرَكُنملا
لقحلامسااهبلُصيفيهخلإ...»نييعقاولا«ِّنفلاونيِّدلانعّزيمتمءيشك

ءايشألاهذهِّلكلمساك»ةفاقثلا«ـةيصخشلاريغدئاقعلاوأهنمأّربتملا
.»ةيِّدجباهذخأ«نودبو،اٍّقحاهبنينمؤمنوكننأنودباهسرامنيتلا

ةيفاقثلامهبرحةرفشنّويلاربيللاُّكفيفيكوههظحالنيذلايناثلاءيشلا
نوكيةداع.ءارقفللمهمعدبنوحّرصيامنيب،ةهجاوملاةقبطلاةلاسرعم
مهّزيمياموهةأرملاقوقحوتافاقثلادُّدعتعمحُماستلالجأنممهعارص
ةيكريرطبلاةيناسنجلاوةيلوصألاوحماستلامدععمةّداضملاةهجاوملانع

ىلعزيكرتلايهكابترالااذهبحيرصتللةدحاوةقيرط.»اينُّدلاتاقبطلا«ـل
ةمسقلاطوطخىلعشيوشتلايهاهتفيظونوكتيتلاةليخدلاتاحلطصملا

موجهلايف»ثيدحتلا«حلطصماهبمَدَختُسيناكيتلاةقيرطلا.ةيقيقحلا



ةدّرجملاةضراعملا،ًالّوأ:انهلثملااهببرضننأنكميثيدحلايجولوديألا
ةيملاعلاةيلامسأرلابنوَّرُِقييذلاءالؤه(»ةثادحلايجّورم«نيبانهّةينبم
نومواقينيذلا(»نّييلوصألا«و،)ةيفاقثلاىلإةيداصتقالانم،اهبناوجّلكب

نيظفاحملانمسانلاُّلكيلاتلابىقُلينومواقييذلاءالؤهطمنيف.)ةملوعلا
نععافدلايفنوّرمتسملاءالؤه(»ميدقلاراسيلا«ىلإنّييوبعشلاونييديلقتلا

نماًبناجحوضوبانلفشكيطيمنتلااذه.)اذكهوتاباقنلاوهافَّرلاةلود
ةيادبيفايناملأيفتاباقنلاوةسينكلانيبفلاحتلادعتسنل.يعامتجالاعقاولا

لاحِّيأىلع.دحألامويتّالحملاحتفعيرشتعنمىلإيِّدؤملا،2003ماع
،لماكلايعامتجالالقحللّدتمي»يفاقثلافالتخالا«َّنإلوقلايفكيالف

لوقلااًضيأمئالملاريغنمهَّنإ؛ةفلتخملاتايوتسملاوتاقبطلاىلعقُدَصيو
ريصنيلاتلاب(ىرخأتاضراعمعمةفلتخمقرطبَّمضنتنأنكمياهَّنإ
وأ،ةيملاعلاةيلامسأرلا»ثيدحت«ـلنيمواقم»ةيديلقتلاميقلاب«نيظفاحم

نأديفملاريغنمف،راصتخاب.)ةيلامسأرلاةملوعلااًمامتّرُقناٍّيقالخأنيظفاحم
يفةلاّعفلاتارحانتلاةلسلسنمدحاووه»يفاقثلافالتخالا«َّنأمعزن

.ةرصاعملاةيعامتجالاتايلمعلا
ينعتالةيلكللةبسنلابيسيئرلاءيشلاكفُّظوتلايفةضراعملاهذهلشف
ينعياذه.ىرخألاتافالتخالاعماهسفننعحصفتنأاهيلعَّنأبسحف
دِّدحي)اٍّيقبطًالاضن(اًرحانتكانهَّنأوهةيسكراملاناهرو،»ةدَّرجُم«اهَّنأ
حلطصم.هِّلكلقحلل»ةتباثةّيلك«وهيذلاونيرخآلاَّلكفعاضتملكشب
الهَّنإ:قيقدلا)xxi(يريسوتلآلاىنعملابمدختسيانه»فعاضتملاديدحتلا«

تالاضنلاِّلكليناعملاقفأوقلطملاعجرملاوهيقبطلالاضنلاَّنأينعي
انلحمسييذلايوينبلاأدبملاوهيقبطلاعارصلاَّنأينعيهَّنإ؛ىرخألا
نكميىرخألاتارُحانتلاَّنأةقيرطب»ضقانتملا«لومشلاىلعدمتعننأب
ةيوسنلاحافكفلاثملاليبسىلع.»تائفاكملانمةلسلس«ـباهنعحاصفإلا
،رُّرحتلالجأنمةيمانتملاتالاضنلانمةلسلسبهنعريبعتلاَّمتينأنكمي

دِّكؤتةيجولوديأةادأكفَّظوتينأ)ديكأتلابةداعثدحيامك(نكميوأ
ريغوةيكريرطبلا«ايندلاتاقبطلاىلعاُهقوفتايلعلاوةطِّسوتملاتاقبطلا

َّمتينأنكمييوسنلالاضنلاَّنأيفطقفتسيلةركفلا.»ةحماستملا
ـيقبطلارحانتلاَّنكلو،يقبطلارُحانتلاعمةفلتخمقرطبهنعحاصفإلا

لاضنلانمةّصاخةموظنماهَّنإ:انهفعاضملكشبنّودمـناكامك
هسفنءيشلا(.ايلعلاتاقبطللمئالميوسنلالاضنلاَِملحرشتهتاذيقبطلا

:حرشتيتلايههسفنيقبطلاعارصلاتايكيمانيداهَّنإ:ةيرصنعللةبسنلاب



نماينُّدلاتايوتسملانمضربكألكشبةلوبقمةحيرصلاةيرصنعلاَِمل
يلجيهلاىنعملاب»ةقلطمةيلك«وهانهيقبطلالاضنلا.)؟ضيبلالاّمعلا
هَّنإ،هتاذبطبتريهَّنإ،)ىرخألاتارُحانتلا(هتيرخآنمةقالعيف:قيقدلا

.ىرخألاتاعارصلاعماهبطبترييتلاةقيرطلا)رفاضتملكشب(دِّدحي
ةاداعموةيوسنلانيبيلوصألافالتخالاوههدِّكؤنيذلاثلاثلاءيشلا

يف.يقبطلاعارصلاوةهباشملاىرخألاتالاضنلاوةيناسنجلاةاداعموةيرصنعلا
ةيملسلاةكراشملا(فالتخاىلإرحانتلاةمجرتوهفدهلافىلوألاةلاحلا
يقبطلالاضنلانمفدهلاامنيب،)ةيقرعلاتاعومجملاوتانايدلاوسانجألل
حرطلاةلأسم.تارُحانتىلإةيقبطلاتافالتخالاليوحت؛طبضلابسكعلاوه

ةلسلسهشّوشتام.ّلقأرحانتمفالتخاىلإةلماشلاةدّقعملاةينبلانمّللقت
ةلاحيفيسايسلاءاضفللفلتخملاقطنملاوهةيناسنجلاوةيرصنعلاتاقبطلا

نمحافكلابةداقُمةيناسنجلاوةيرصنعللةيداعملاتالاضنلاامنيب:ةقبطلا
ّىتحوعاضخإوزواجتفدهتسييقبطلالاضنلاف،رخآلللماكلاكاردإلالجأ

فدهتستيهف،ةرشابمةينامسجةدابإنكتملولّىتحـرخآلاةدابإ
،ىرخأتاملكب.ةيسايسلاـةيعامتجالارخآلاةفيظوورودنمصُّلختلا

نوكينأنوديريةيرصنعللنيداعملاَّنإلوقننأيقطنملانمنوكيامنيبف
يسايسلاويفاقثلااهحافكةيّرحبكردتودِّكؤتنأقارعألاّلكلحومسملانم
وهةيراتيلوربلاةقبطلالاضنفدهَّنإبلوقلاَّنأحضاولانمف،يداصتقالاو
البلوقوهاهفادهأكاردإواهّتيوُهىلعِّماتلاديكأتلابةيزاوجربللحامسلا
ةفلتخمتّايوُهةفرعمبٌّقلعتمٌّيقفأٌقطنمانيدلتالاحلاىدحإيف.ىنعم
َّنأيهانهةقرافملا.داضملاعمعارصُقطنمانيدلىرخألاةلاحلايفامنيب
قطنمعبتييلاربيللاراسيلاامنيبرحانتلاقطنمديعتستةيوبعشلاةيلوصألا
اهلكشيف.دوجولاةكراشتمتافالتخاىلإتارحانتلابيوذتوفالتخالاكاردإ
يلاكيدارلافقوملاىلعةيرذجلانيظفاحملانييوبعشلاتالمحيلوتستدّدُحملا
يفاملثم،ايلعلاةقبطلالالغتساَّدضعارصلاويبعشلاكيرحتلانعيرذجلا

قرزألاونييروهمجلادّدحيرمحألا،ةدّحتملاتايالولابنيبزحلاماظنَّنأةلاح
نإف،يروهمجلل)عبطلاب(نّويوبعشلانوّيلوصألاتّوصياملثمو،نييطارقوميدلا
ّبلطتي)!رمحأنوكأنأنمرٌيخُتوملا(ةيعويشلليداعملاميدقلاراعشلا
ةّعقوتملاريغةيرارمتسالايفةقّقحتمةيرخسلاـاًرخاسواًديدجىًنعمنآلا
ةيوبعشلانيبوزارطلاميدقيرذجلايراسيلاكيرحتلل»رمحألا«فقوملانيب

.ةيحيسملاةيلوصألا



)i(نويزنايلروألاOrléanistsىّنبتيناكيسنرفطسونيميبزحمه
ىلإ1830نمةرتفلايفاسنرفيفمكحلاىلعرطيسوةيروتسدلاةيكلملا

Julyويلويةيكلمهيلعقلطيساميفلوألابيليفسيولكلملاةدايقب1848
Monarchy،نييعرشلاّنأنيحيفLegitimistsيذلافرطتملانيميلااولثم

ةيكلمةداعتساو1789ماعةيسنرفلاةروثلالباقميفةّداضملاةروثلاىنبت
.اسنرفلنوبروبلآ

)ii(ةنيفسبادبعنوكتنأGalleySlaveكيلعاًموكحمنوكينأوه
اًمكحناكاذهو،ةدّدحمةينمزةرتفلرحبلابةنيفسيفلمعلابمرجمك

.تقولاكلذيفاسنرفيفارًيهش
)iii(ةيسنرفلاةروثلاباقعأيفعاطقإلاىلعءاضقلابنالعإلاىلإةراشإ

.1789ماع
)iv(زيجقودلّوألايرنهلةراشإلاDuckedeGuiseةطبارسّسأيذلا
وهفTheFrondeدنورفلااّمأ،ةينيدلااسنرفبورحيفتكراشةيكيلوثاك

)1648-1653(ةيسنرفلاةيلهألابورحلاّيطغيحلطصم
)v(RickSantorumهسفنحّشر،يروهمجلابزحللٍمتنميّكيرمأّيسايس

.2012تاباختنايفةدّحتملاتايالولاةسائرلحيشرتللبزحلاتاباختنايف
)vi(Objeta

)vii(ّديسلاباطخDiscourseoftheMaster،ةعماجلاباطخو
DiscourseofUniversityناكالكاجاهدّدحتاباطخلانمناعونامهو

،)للُحملاباطخويريتسيهلاباطخاضيأكانه(تاباطخةعبرأنمضنم
ّديسلاباطخ،اهجاتنإةداعإ)هعابتأ(هديبعنمرظتنيوةفرعمجتنيّديسلا

لشفتّديسلاةلواحمنكلو،هسفنضرفلهتلواحمرّربيالونميهمورمآ
باطخليثمتنمبّرهتيامارًيثكديبعلاهجتنييذلاضئافلاّنأل،ًامئاد
اهتاذةفرعملاىلعدامتعالاىلعّينبملاباطخلاوهفةعماجلااّمأ،ّديسلا

ةنلقعوٍعيرشتىلإلّوحتيثيحبّديسلاةدارإلعضخيهّنكلواهتاينقتو
.هباطخل

)viii(بوركةكرشKruppماعتسسأتيتلاوبلصلاتاعانصلةيناملألا
1810.

)ix(Doxaعئاشوماعلكشباهقانتعاّمتييتلاةديقعللةراشإلا.
)x(KojinKaratani)1941(يناباييبدأدقانوفوسليف.



)xi(ملحلالمعDream-workيتلاتاّيلآلانعيديورفحلطصموه
.مالحأىلإيعواللاراكفأاهيفلّوحتت

)xii(lumpenproletariat
)xiii(determinationinthelastinstanceةيسكراملاةيؤرلالباقميف

كلتّنأريسوتلآىري،ةيقوفلاىنبلاىلعيساسألاّرثؤملاكداصتقاللةيكيسالكلا
يفداصتقالااهدّدحيتناكنإو،اهبةّصاخلااهقطانمواهتاّيهاماهلىنبلا

.ثودحلاةردانةلحرملاكلت،ةريخألاةلحرملا
)xiv(Extimateيلخادلايموهفمطّسوتيموهفموهو،ناكالتاحلطصمب
حلطصملاكلذ،هسفنتقولايفيلخادهّنكلويميمحلاريغوهو،يجراخلاو

.يسفنلاليلحتلايفيعواللاىلعقدصيدقيذلا
)xv(IstvánMészáros)1930(يرجميسكرامفوسليف.

)xvi(ThomasFrank)1965(يكيرمأيفحصوبتاك.
)xvii(SchoolBusingةطلتخمسرادميفاكيرمأبسرادملابالطلقنوهو

يرصنعلالصفلاتاسايسىنبتتتناكيتلاسرادملانمالدب،قارعألانيب
.اميدق

)xviii(WilhelmReich)1897-1957(ةداعبَسُحييواسمنيسفنللحم
.يديورفلاراسيلاىلعهنأىلع

)xix(ErnestoLaclau)1935(امهنأبفصويينيتنجرأيسايسرِّظَنُم
.يسكرامدعب

)xx(تالوكأملايهو)ةيدوهيلاةديقعللاقفو)لالحلا.
)xxi(ريسوتلآيولىلإةبسنLouisAlthusser)1918-1990(فوسليفلا

ريسفتلالباقميففقيفعاضتملاديدحتلاحلطصمو،يسكراملايسنرفلا
ةددعتمتاديدحتلانأةركفىنبتي،ةيقوفلاىنبللديحوددحمكيداصتقالا

.امةرهاظريسفتلةضقانتمو





ٍريسفتكةيماسلاةاداعممّدقرلته؛يضاملانرقلانمتاينيثالثلاىلإدعنل
،يقالخألاداسفلا،ةلاطبلا:نوُّيداعلاناملألااهربتخايتلاتالكشمللٍّيدرس

ةرماؤملا«راضحتسا.اذهِّلكفلخدوهيلاناكـيعامتجالارارقتسالامدع
تسيلأ.ةطيسبةيكاردإةطيرخديوزتباًحضاوءيشَّلكلعج»ةيدوهيلا

كانه؟هباشملكشبنافَّظوتيمويلانيرجاهملاديدهتويفاقثلادُّدعتلاةيهارك
انتاويحيفّرثؤتوثدحتيتلاةيلاملاتارايهنالاـثدحتٌةبيرغُءايشأ

مِّدقييفاقثلادُّدعتلاضفروـًةيلكٌةمهبماهَّنأىلعاهربتخنانَّنكلو،ةيمويلا
بولسأنوجعزينيذلامهبناجألاءالخدلامهَّنإ:فقومللاًفئازاًحوضو

ةيداعملارعاشمللدعاصلاِّدملانيبةطبارتمةقالعيلاتلابكانه.انتايح
مومحملالتقلايفاهتورذلتلصويتلاكلتـةيبرغلالودلايفنيرجاهملل

ةيقرعلاّةيوُهلابكُّسمتلا:ةيلاملاةمزألانيبوـكيفياربجنيريبشيردنآل
يلاملاديرجتلاةماوديفاًرصاحمكنوكةمدصَّدضيئامحٍعردكمدختست
يفوههصاصتمانكمياليذلايقيقحلا»يبنجألامسجلا«.فافشلاريغ

.اهسفنةيلامسأرللةثيبخلايتاذلاعفدلاةلآةياهنلا
كيفياربليجولوديألايتاذلاريربتلايفريكفتللانَعفدتنأاهيلعُرصانعكانه
»نّييسكراملاداّيص«وتسفينام.يمارجإلاهفُّرصتىلعلعفلادودربناجىلإ
طبضلابسيلجيورنلايفاًصخشنيعبسنمرثكألتقيذلااذهيحيسملا

يتلا»اَّبوروأةمزأ«ـليعقاولاريسفتلاهَّنإ؛نونجملجرلنايذهةلاح
ةيداعملاةيمانتملاةيوبعشلل)لقيوأديزيٍلكشب(نّمضتمٍريربتكمَدََختُست
هذهيفةيلخادلاتاضقانتلاىلعضَرَعيهاهسفنهتاضراعت؛نيرجاهملل

طلخلانم؛هّودعكيفياربلِّكَُشيفيكوهزربييذلالّوألاءيشلا.ةيؤرلا
ىلإيمتنياهنمّلك)ةيمالسإلا،ةيفاقثلاةيدّدعتلا،ةيسكراملا(رصانعةثالثنيب

،تافاقثلاةدّدعتمةيلاربيللا،يلاكيدارلايسكراملاراسيلا:فلتخميسايسءاضف
ةيرصححمالمةبسنيفةميدقلاةيشافلاةداعلا.ةيمالسإلاةينيدلاةيلوصألا
يفانهدوعت))i(ةيطارقوتولبلاةيفشلبلاةيدوهيلاةرماؤملا(ِّودعللةكرتشم
كيفيربرّوصتاهبطلخييتلاةقيرطلاربكألكشبيحوملانم.ديدجٍعانق
هَّنكلوةيحيسملانععفاديوه.ةيلاكيدارلاةينيميلاايجولوديألاقاروأيتاذلا

هجاوتٍةيفاقثٍةينبدَّرجميههلةبسنلابةيحيسملا:يناملعيردأالُّلظي
ةعباتمىلعءاسنلاعيجشتبجيالهَّنأدقتعيوةيوسنللٍداعُموه.مالسإلا

ضاهجإلاقوقحمعدي،»يناملعلا«عمتجملالِّضفيهَّنكلو؛يلاعلاميلعتلا



حمالملاطلخيكيفياربفكلذنمرثكأ.ةيسنجلاةيْلثِمللاًدِّيؤمهَسفننلعيو
ةيديوسلاةيبعشلاةينغملا،اجاسعمهفطاعتلاثملاليبسىلع(ةيزانلا

ةمواقملادئاق،سونامسكاموههلاطبأدحأ:رلتهةيهاركو)ةيزانللةدِّيؤملا
ٍداعُموهامردقباٍّيرصنعسيلكيفيارب.ةيزانللةيداعملاةيجيورنلا
ارخآسيلوارًيخأو.نيملسملاديدهتىلعةزَّكرمهتيهاركّلك:نيملسملل
يهليئارسإةلودَّنأاملاط،ليئارسإلّديؤُمهَّنكلوةيماسللٍداعُمكيفياربف
دهشينأىَّتحديريوهـنيملسملاعُّسوتةهجاوميفلّوألاعافدلاُّطخ

دجويالاملاطنولوبقمدوهيلاَّنأيههتيؤر.ميلشروأيفدبعملاءانبةداعإ
دجوتال«:هبِّصاخلا»وتسفيناملا«يفبتكامك،وأـمهنمديدعلاكانه
املاط)اسنرفوةدّحتملاةكلمملاءانثتساعم(ةيبرغلااَّبوروأيفةيدوهيةلكشم

نم800,000كانهامنيب،ةيبرغلااَّبوروأيفمهنمنويلمطقفانيدلناك
رخآلابناجلاىلع.ةدّحتملاةكلمملاواسنرفيفنوشيعينويلملااذه
ةبسنبّابوروأنمرثكأ(ٍّيدوهينييالم6ُّمضتيتلاةدّحتملاتايالولاف

يلاتلابكيفيارب.»ةقيقحلايفةظوحلمةيدوهيةلكشمنميناعت)600%
؟اًنكمماذهنوكيفيكـينويهصلايزانللقلطملاضقانتلادِّسجي

.كيفياربموجهىلعيّبوروألانيميلالاعفأدودرقيرطنعمَّدَُقتةباجإلا
لهاجتننأانيلعبجياليمارجإلالمعلاةنادإعميلاتلاكناكمهراعش
ةعئاشلاةسايسلاـ»ةيويحلالكاشمللرُّربملاقلقلا«اهلراشأيتلاةقيقحلا

ولوأ،تافاقثلادُّدعتوةملسألاببسبّابوروألكآتىلإةراشإلايفلشفت
ولسوأةاسأممدختسننأانيلعف،»تسوبميلازوريج«ةديرجنمانسبتقا
»اهريغوجيورنلايفنيرجاهملاجمدةسايسلّداجلامييقتلاةداعإلةصرفك«
نيينيطسلفلالامعألاًهباشماًريدقتعمسننأفيطللانمنوكيس(.)27(

ةداعإلةصرفكلامعألاهذهعملماعتننأانيلع«لثمًائيش،ةيباهرإلا
اذهيفعبطلابةنّمضتمليئارسإىلإةراشإلا.)»ليئارسإتاسايسمييقت

نوكييلاتلابف،شيعللةصرفاهيدلسيل»تافاقثلاةدّدعتم«ليئارسإ:مييقتلا
ينويهصلافلحلااذهنمث.ديحولايعقاولارايخلاوهيرصنعلازييمتلا
ىلعف،نيطسلفلمهتبلاطمريربتلجأنمهَّنأوهّماتلافرحنملاينيميلا

ِّيبوروألاخيراتلااهمدختسايتلاججحلاريسّطخيعجررثأبفرعينأءرملا
مدعبفارتعاللنوُّدعتسمنحن«يهةنّمضتملاةقفصلا:دوهيلاّدضرّكبملا
حماسنَّالأبانّقحبمتفرتعانإمكطسويفىرخألاتافاقثلاهاجتمكِحماست

ةليلقلادوقعلالالخهَّنأيهةيواسأملاةقرافملا.»انطسويفنيينيطسلفلا
:لئاوألا»تافاقثلايدِّدعتم«اوناكمهسفنأدوهيلاف،اَّبوروأيفةيضاملا



يفٍساسمريغبمهتفاقثىلعظافحلاورارمتسالاةيفيكيفتناكمهتلكشم
كانهقيرطلاةياهنيف.)28(ىرخأةفاقثاهيلعنميهتتناكيتلانكامألا

ةّقلعتملاكلتـةيولوأكعََزتُنتنأةقيرطِّيأببجيالةفِّرطتمةيناكمإ
.نيملسملانّييلوصألاوةنياهصلانيب»يخيراتفلح«ـب

»مالسةيلمع«ـكاهتاذطسوألاقرشلاتاضوافمميمصتَّنأببسوهاذه
فيكـنيينيطسلفلاريرحتَّنكلومالسلاسيليقيقحلاعوضوملا.ضماغ

اًيتاذاًمكحنوسسؤيومهنمةعزتنملاضرألا)نماًءزج(نوينيطسلفلاعجرتسي
ـاهسفنةقيرطلابمالسلانععوضوملاسيل،ىرخأٍتاملكب.ًالماكاًيسايس
نكتملرئازجلاوةينيصلادنهلايفةيرامعتسالابورحلاتناكامكـلق

ميمصتاهيفلَّبقتنيتلاةظحللا.ةرَمَعتُسملابوعشلاواسنرفنيبمالسلانع
لصحينأهتحلصمنوكتيذلاءرملافقوماهيفلَّبقتن»مالسلاةيلمع«

.لالتحاللةمئاقلالاوحألاتحتمالسلاىلع
ولاذام؟هتاذديدجلاقطنملاهيفضرفياًديدجاًرصعانلخدولاذامنكلو

يطارقميدلاحاتفنالاَّنإلوقييذلاضقانتلالَّبقتتنأاَّبوروأىلعنّيعت
حَّرصامك»ةيِّرحلاءادعألةيِّرحكانهسيل«ّهنإ:ءاصقإلاىلعٌّينبم

نكلو،عبطلابحيحصاذه،أدبملاثيحنم؟ليوطنمزنم)ii(رييبسبور
هَرايتخاَرَّربكيفياربفامٍةقيرطب.اٍّدجاًقيقدنوكينأانهءرملاىلع

حماستلايفطِرُفينممجاههَّنكلو،مهسفنأبناجألامجاهيملوه:فدهلل
انتَّيوُهيفنكلوبناجألايفتسيلةلكشملا.هعمتجملخادنممههاجت
ودبتِّيبوروألاداحتاللةمئاقلاةمزألاَّنأنممغرلاىلع.ةّصاخلا)ةيِّبوروألا(
ـةيجولوديأٌةمزأيساسألااهدُعبيفيهف،يلاملاماظنلاوداصتقالايفٍةمزأك
نم)iii(ِّيبوروألاداحتاللةيروتسدلاةدهاعملاىلعتاءاتفتسالاُلََشف:ةيسايس
يّبوروألاداحِّتالاعماولماعتنيتّوصملاَّنأبًةحضاوًةراشإمَّدقـايضمنيماع

.ريهامجلاكيرحتىلعةرداقةيؤرُّيأهزوعتيداصتقايطارقونكتٍداحِّتاك
ةراثإىلعًةرداقتناكيتلاةديحولاايجولوديألافةريخألاتارهاظملاىَّتح
.ةرجهلاَّدض»ّابوروأنععافدلا«ىلإةجاحلاىلعًةدمتعمتناكريهامجلا
ةيعويشلادعباماَّبوروأقرشةلوديفةيْلثِمللنيِداعُمللةريخألاتابارطضالا

ةرهاظميففالآلاكرتشا2011ةيادبيف.رِّكفنلفَّقوتنانلعجتنأبجي
يتلانّييلثملاتارهاظميف؛جاعزإوأفنعنودبلوبنطسإيفنيِّيلثملل

نكيمل،)تيلبسودارجلب(ايتاوركوايبرصيفهسفنتقولايفتثدح
لبقنمٍفينعٍموجهلاوضَّرعتنيذلانيكراشملاةيامحىلعاًرداقسيلوبلا
ءالؤهسيلـنييلوصألانمعونلااذه.نيبضاغلانييحيسملانييلوصألافالآ



يلاتلاب؛يّبوروألاثارتلليقيقحلاديدهتلاَّدضنوعفاديـايكرتيفنيدوجوملا
ايكرتلوخديساسألكشبعنمييذلاِّيبوروألاداّحتالابكلذطبرلالخنمو
اهسفننيناوقلاقيبطتنعاذام:وهحرطييذلاحضاولالاؤسلاف،داحتالل

؟)29(ةيقرشلاّابوروأيف
نمةدحاوك،ةلسلسلاهذهيفةيماسلاةاداعمعضننأمساحلانم

ةيلثملاةاداعموةيناسنجلاوةيرصنعلانمىرخألالاكشأللةيزاوملارصانعلا
ليئارسإةلودتبكترا،ةينويهصلاةسايسلاخيسرتلجأنم.خلإ...ةيسنجلا
قلطيامـاًمامتلهاجتتملنإـرصتختنأترَّرقدقل:اٍّيخيراتًأطخانه
نمًالدباهزيكرتةهّجوم،»ةميدقلا«)يديلقتلايّبوروألا(ةيماسلاةاداعمهيلع

ٍدقنكةعَّنُقملاةموعزملا»ةيمانتملا«و»ةديدجلا«ةيماسلاةاداعمىلعكلذ
يرنهدرانربمعزراكفألاهذهلاًقفو.ليئارسإةلودوةينويهصلاةسايسلل

ةاداعمَّنأ)»ةملظملاروصعلايفراسيلا«هباتكيف(اًرَّخؤم)iv(يفيل
ىلعةدوجومريغوأ»ةيمانتم«نوكتسنيرشعلاودحاولانرقلايفةيماسلا
ريسفتلاسكعننأىلعةحورطألاهذهانتربجأل،اهجئاتنانعباتول.قالطإلا
نمًالدب(ةحازم/ةمهبمةيلامسأرللةاداعمكةيماسلاةاداعملميدقلايسكراملا

ةدّدحمةيقرعةعومجمىلعهزيكرتّمتيبضغلافيلامسأرلاماظنلامول
يهمويلاةيلامسأرلاةاداعمفهعابتأويفيللةبسنلاب.)ماظنلاداسفإبةمهتم

.ةيماسلاةاداعمنمرّكنتملكش
ةاداعم«ىلعموجهلايفارًيثأتَّلقأسيلهَّنكلوهنعتوكسملارظحلا

،اَّبروروأيفاهروهظدواعتامدنعاهتاذةظحللايفثدحيةميدقلا»ةيماسلا
يفاًهباشماًبيرغاًفلاحتظحالننأاننكمي.ةيعويشلادعباملودلاةّصاخ
اوناكنيذلاناكيرمألانيِّيحيسملانييلوصأللنكميفيك:ةدّحتملاتايالولا
َةينويهصلاَةسايسلاٍسامحبنآلااومعدينألاحلاةعيبطبةيماسللنيداعم

يِّيلوصأنأرمألاسيل:زغللااذهلديحوٌّلحكانه؟ليئارسإةلوديف
دوهيلاءالؤهلاهتيهاركيف،اهسفنةينويهصلااهَّنإ،اورّيغتدقةدحَّتملاتايالولا

حبصتيتلايه،ليئارسإةلودتاسايسبقلطملكشبنوفرتعيالنيذلا
يفكَّكشتييذلايدوهيلازمرَتلَّكَشاهَّنأل،ةيماسللةيداعمضقانتملكشب

فلحبٌةطبترمليئارسإ.اهسفنةيماسلاةاداعمراكفأبينويهصلاعورشملا
ةدّحتملاتايالولايفيلاكيدارلانيميلليسيئرلاتوصلازوينسكوف.يتسواف

ةبترمنمَلِّلقتنأاًرَّخؤماهيلعناكِّيليئارسإلاعُّسوتللخسارلامعادلاو
ًةيداعمُهتاقيلعتتناكيذلاًةيبعشرثكألااهجماربمّدقم،)v(كيبنيلج

.)30(حيرصلكشبةيماسلل



يهليئارسإةلودلةهَّجوملاتاداقتنالاَّدضةيديلقتلاةينويهصلاةَّجُحلا
مَكُحينأبجيولبنكمي،ىرخأٍةلودِّيأَُلثَماُهَلثَمليئارسإَّنأعبطلاب
رََُّربملادقنلااذهمادختسانوئيسينيدِقتُنملاَّنكلو،ةياهنلايفدََقتُنتواهيلع

نوُّيلوصألاضفريامدنع.ةيماسللةيداعمضارغألةيليئارسإلاتاسايسلل
نودبةيليئارسإلاتاسايسللراسيلاِتاداقتناَليئارسإلنومعادلانوُّيحيسملا

ريتاكيراكلاىلعلكشلضفأبقُدَصيةنَّمضتملامهِجَجحريسُّطخف،طورش
ردصتيتلاةيمويلاسيربيدةديرجيف2008ويلوييفروشنملاعئارلا

امهنمدحاو،يزانرهظمبةماقلايريصقنييواسمنرِهُظييذلا،انييفنم
فيكىرخأةَّرمىرتنأكنكميانه«:هليمزلاهيلعقِّلعيوةديرجلمحي
داقتنالالجأنماهمادختساءاُسيحبصأةَرَُّربملاةَّماتلاةيماسلاةاداعمَّنأ
دوهيلاداَّقنلا.ليئارسإةلودءافلحمهمويلاءالؤهلثم.»!ليئارسإلصيخرلا

سيلأٍلاحِّيأىلع.دوهيللنّييتاذنيهراككماظتنابمهعملماعتلاُّمتي
َةيقيقحلاَةمظعلااٍّرسنوهركينيذلاءالؤه،مهتاوذلنييقيقحلانيهراكلا

عممهسفنأبنوفلاحتينيذلاةنياهصلا،طبضلاب،مه،ةيدوهيلاةلودلل
؟بيجعلافقوملااذهمَّهفتنفيك.ةيماسللنيداعملا

ةتكنتاحلطصمبكلذعضنل.1989ـليلاتلاطابحإللةبسنلابهُسفنءيشلا
نورهاظتملا،)vii(ةيدنلوبلاةكرحلامسامعزيامك،)vi(اكشوتونينمليف

،رّوهتملايلامسأرلانماضتلاصقننودبةيطارقميدلاوةيرحلااودارأنوضراعملا
.نماضتلانودبةيطارقميدلاوةيرحلاوهطبضلابناكهيلعاولصحامنكلو
(»ةينابروألا«هاجتعّسوتملاكرتشملايدقنلالعفلاِّدريفثدحهسفنرمألاو

viii(رجملايفةمئاقلا)ىمظعلاةيبلاغلاببسب؛اٍّدجٌةفورعمةّصقلا.)31
زيديفبزح؛نابروأروتكيفءارزولاسيئربزحف،ِّيرجملاناملربلايف

كلذنمرثكأو؛روتسدلاليدعتىلعةردقلاهيدلناكينيميلايوبعشلا
نودبوموينمَّلقأيفعيرشتلالوبقبحمستسةديدجنيناوقضرفدقف

ةلسلساًرِّرمم،ىًدمىصقأىلإةردقلاهذهمدختساوهو.يئدبمراوح
:ًةعمساهأوسأوهاذهـةديدجلانيناوقلانمةلماك

يلاتلاب،»ةيمارجإتامظنم«ـكهءافلخوقباسلايعويشلابزحلافصيٌنوناق
ِّلكنعنيلوئسمادارفأوةعامجهتداقويرجملايكارتشالابزحلالعج

.رجملابيضاملايفًةمئاقتناكيتلاةيعويشلابازحأللةيمارجإلاةطشنألا
مكاحلابزحلامهنَّيعءاضعأب،مالعإلاىلعةباقرزاهجلسِّسؤينوناق

لكشبلمعيلزاهجللمَّدقتينأهنمبولطممالعإلاجاتنإّلك.ناملربلاب
وروي700,000ىلإلصتتامارغضرفىلعاًرداقنوكيسزاهجلا.ينوناق



اهربتعيَّداومِْرشَِنلو،»رابخأللةنزاوتملاريغةيطغتلا«ببسبمالعإلاىلع
يِّدعتللوأ»ةيبلغألا«ـلةبسنلابوأةّصاخةعومجملةبسنلاب»ةنيهم«زاهجلا

ءاغلإلَيِّدؤتنأنكمي»ةيحئاضفلا«تايدعتلا.»ةَّماعلاقالخألا«ىلع
نعفشكلاهاجتةينوناقلاَةيامحلااًضيأعزنينوناقلا.زاهجللباستنالا

.نييفحصلارداصم
،بسحفًةينيدًةمظنمَةرشعَعبرألاٍّيئاقلتًالوبقمِّدقينايدأللٌديدجٌنوناق
ملاعلانايدألنيّلثمماًنِّمضتم،مهنم300نمرثكأ(ىرخألاِتاعومجملااًِربجُم

ةداعإةيلمعتابوعصنماوناعينأب)نيملسملاوسودنهلاونييذوبلاك
ٍماعَةئمِّلقألاىلعتبثتنأاهيلعنوكيسةمِّدقتملاتامَّظنملا.باستنالا

مَّيَُقتس؛رجملايفمئاقلاطاشنلانماًماع20وأيلودلادوجولانم
قوقحةنجلومولعللةيرجملاةيميداكألاقيرطنعةينيدلامهراكفأومهتلاصأ

قيرطنعلوبقلاُّمتيسةياهنلايفو،ناملربللةعباتلانايدألاوناسنإلا
.ناملربلايفنيُثلُّثلاةيبلغأبتيوصتلا

مل:هتاذةلودلامسارييغتاذهنَّمضتي؛ةمئاقلابامركذيفرارمتسالااننكمي
ينثإلاـيسايسلاريغنايكلا؛بسحفرجملانكلو،رجملاةيروهمجدعت
اهجراخورجملالخادٍعَّسومٍلكشباهُداقتناَّمتنيناوقلاهذه.سَّدقملا

رجملابقباسلاةدحَّتملاتايالولاريفسَّنإىتحـةيِّبوروألاتاَّيرحللٍديدهتك
.)ix(ةّرحلاّابوروأةعاذإىلإىرخأةَّرمجاتحيسدلبلاَّنأاًرخاسحرتقا

ىلع،لكشلاونومضملانيبعارصلايفنمكتنيناوقلاهذهلةيساسألاةقرافملا
ىلعيأ،ةيلومشللةَّداضمنيناوقك)اهنومضمرابتعاب(ةمَّدَقُماهَّنأنممغرلا
يقيقحلااهفدهف،يعويشلاماظنلالولفوهيرهاظلااهفدهَّنأنممغرلا

،اَّبوروأىلعيقيقحلاموجهلايهنيناوقلاهذهـةيلاربيللاتاَّيرحلاوه
يفُّقحلامهيدلسيليلاتلابنويلاربيللا.ِّيبوروألاثاريملليقيقحلاديدهتلا
فِّظَُنييذلارذقلارودلابموقياماًصخشَّنأبٍّوهزماًضريفاوسمغنينأ

ىلعـنيذلاناملألانيظفاحملاءالؤهلثم(»ةيلومشلا«اياقبنمدهشملا
دوهيلانمرلتهصَّلختفيكاٍّرسنورِّدَُقيـةيزانللمهتضراعمنممغرلا

يفلعفلابمه،يفلخلاةهجاوملاِّطخيفاوسيلنوُّيلاربيللاـ)ةءافكب
.ةهجاوملا

يف،لاثملاليبسىلعفـنيناوقلاهذهيفءيذبلاثبعللةراشإلالهسلانم
نآلااوحبصأوميدقلاماظنلااوبراحنيذلانيضراعملانإف،مويلارجملا
مكاحلابزحلاةهجنماولموعدقيطارقميدلايلاربيللاثاريمللنيِصلخُم
ةراشإلاُّمتييلاربيللااضرلاَّنكلو.ةيعويشلابعريفنيطِّروتماوناكمهَّنأكو



ايسانتم)urbi(ةينيدملارجملاَلثَميفازَّكَرُملظيهَّنإ:رخآببسلأطخهل
فلخفىرخأٍتاملكب.اهيفنّمضتم)orbi(ةيملاعلاةيلامسأرلاَلثَمَّنأفيك
نملُّوحتلااذهثدحَمللأسننأانيلعنابروأمكحلةلهسلاةنادإلاهذه

فيك.ةينيميلاةيموقلاةيوبعشلاوحنةيِّبوروألاةيقرشلاةيعويشلادعب
ةيلاربيلةيلامسأرنمرجملا)ةيروهمجدعتمليتلا(لثمناكملّوحتي
نرقلانمتاينيثالثلاىلإدعنل؟)x(امايوكوفةقيرطىلعةديعسةيملاع
ةيشافللةلهسلاتاداقتنالاىلع)xi(رمياهكروهسكامَّدردقف،يضاملا

،ةيلامسأرلانع)دقانلكشب(اومَّلكتينأاوديريملنيذلاءالؤهَّنإلوقلاب
النيذلاءالؤه:مويلالوقننأانيلع.ةيشافلانعاوتمصينأمهيلع
نأمهيلع،يملاعلايلاربيلوينلاماظنلانع)دقانلكشب(ثيدحلانوديري

.رجملاهاجتتمصلااومزتلي
،يرجملاناملربلالبقنماًرَّخؤمُهلوبقَّمتاًديدجَرخآًانوناقركذنانعد
:ىرخألاةيطارقميدللةداضملانيناوقلاةلسلسسفنلٍمتنمكةداعمَهُفيوهو

يزكرملاكنبلاءافتخادهشيسديدجلايكنبلانوناقلافهذيفنتُّمتيامدنع
سيئرباّونةيمستىلعةردقلاءارزولاسيئرللِّوُخيسوةلصفنمةسسؤمك
؛يلاملاسلجملايفنييسايسلانيّفظوملاددعاًضيأديزيسّهنإ.يزكرملاكنبلا
رِهُظينوناقلااذهليطارقميدلادقنلاسيلأ.دلبلادئاوفتالّدعمدّدحييذلا

ةراشإهبشيَّامم؟ىرخألانيناوقللةهَّجوملاتاداقتنالابةقِّلعتمةبيرغةظحالم
سيلأ»)xii(ماتنب،ةلادع،ةيّرح«ـكيلامسأرلاراعشلاىلإةرخاسلاسكرام

ةيزكرملاكونبلا،ةيطارقميدلا،ةيرحلا«ضرفنوديرينويبرغلانويلاربيللاداَّقنلا
؟رجملاىلع»ّةلقتسملا

»ّةلقتسملاةيزكرملاكونبلا«:عبطلابحضاوريخألاراعلااذهليداصتقالاقايسلا
يّبوروألاداحتالااهضرفيتلا»فّشقتلاريياعم«ـلناعذإللةبسنلابةمساح

قوقحلاَّنأوهيلاتلابقولخملاعابطنالا:نوّيبوروألاةيلاملاءارزوو
ةلمعلناهجوامهةديدجلاةيلاربيللاةيداصتقالاتاسايسلاوةيطارقميدلا

ةيداصتقالاتاسايسللنيضراعملاءالؤهَّنأيفنوكيحضاولانّمضتلاـةدحاو
.اًضيأةيطارقميدلاوةيرحللديدهت»يعوضوملكشب«مهةديدجلاةيلاربيللا
ةيطارقميدلا(نيدعبلاطقفسيل:قطنملااذهحوضوبضفرينأءرملاىلع
نكلو،ضعبنعامهضعبنّالقتسملاامه)ديدجلايلاربيللاداصتقالاوةليصألا

اهسفننعِّربعتةيلصألاةيطارقميدلاتاسايسلاف،ةّصاخلاعقاولافورظيف
ةيسايسلاريغةيطارقونكتلاةيداصتقالاريياعمللةيبعشلاةضراعملايفةَّقدب

تاءارجإلاةباقرف،لودلاتاسايسىوتسمىلعىتح.»ةدياحملا«واٍّيرهاظ



ِّيمدهلاريثأتلاىلعةباقرلايفاٍّيداصتقاةحجاناهَّنأتبثيامًةداعةيكنبلا
ةموكحلةيداصتقالاتاسايسلاٍلكشِّيأبرِّربيالعبطلاباذه.ةيلاملاةمزألل

:)xiii(شامات.م.جُفوسليفلاحوضوباَهلَّكَشرهظتيتلاةطقنلا.اَّبوروأ
ىلإاًبنجةيطارقميدلاتاسَّسؤملاةيامحريستنأيرورضلانمناكنإ«
يتلافُّشقتلاريياعملةجيتنك(يرجملابعشللِّرمتسملاراقفإلاعمبنج

َّنأنمَشهدننَّالأانيلعف،)نويِّبوروألاةيلاملاءارزووِّيبوروألاداحتالااهضرف
»ةيلاربيللاةيطارقميدلاةداعتسالارًيبكاًسامحنورِهُظيالنّييرجملانينطاوملا
؛نيئيشلانيذهىلعلصحتنأعيطتستالتنأ،ىرخأتاملكب.)32(

ءايحإلاةوهق:ةديدجلاةيلاربيللافُّشقتلاتاسايسويطارقميدلاءايحإلا
.ةديدجلاةيلاربيللاداصتقاةميِركنودبمَّدَُقتنأطقفنكمييطارقميدلا

ناكامدنع.اَّبوروألةيداعملارعاشملاضومغىلإريشترجملاةلاح
نمدحاو،ىضمدقعنم،ِّيبوروألاداحتاللمامضنالاكشوىلعنوّينافولسلا

نعسكرامةوخأللةتكنمادختساداعأ،ِّيبوروألاداحتالايفاَّنمنيكِّكشتملا
داحتاللُّمضننانعد؟لكاشمنافولسلانحنانيدلله:يماحممادقتسا
داحتالاانيدلنوكيسنكلو،رثكألكاشمانيدلنوكتساهتعاس!يّبوروألا

نمديدعلااهبلبقتسييتلاةيفيكلايههذه!اهبينتعيليّبوروألا
بلجيهّنكلو،ةدعاسملاضعببلجيّهنإ:مويلاِّيبوروألاداّحتالانافولسلا

ةدعاسملليومتلابهتابلاطمو،هتامارغوهطباوضب(ةديدجتالكشماًضيأ
لاؤسلا؟يلاتلابهنععافدلاُّقحتسيِّيبوروألاداحتالاله)خلإ...،نانويلا

؟هيلإريشنِّيبوروأٍداحتاّيأوهعبطلابيقيقحلا
تاداقتنالليساسألاقزأملاحوضوبنوترتسشتك.جفصوىضمٍنرقنم
ةيرحلالجأنمةسينكلاةبراحميفنوأدبينيذلاسانلا«:نيدللةهَّجوملا

طقفمهناكمإبناكنإًابناجةيناسنإلاوةيرحلاحرطبنوهتنيةيناسنإلاو
نيِّيناملعلاَّنكلو؛ةيهلإلاءايشألااومِّطحيملنويناملعلا...ةسينكلاةبراحم
قُدَصيَالَفأ.»لكشّيأبمهلاًحيرماذهناكنإ،ةيناملعلاءايشألااومَّطح
نعفُّرطتبنيعفادملاددعغلبيمك؟مهِسفنأنيِّدلانعنيعفادملاىلعاذه

اوهتناوةرصاعملاةيناملعلاةفاقثللةفينعلاةمجاهملاباوأدبنيذلانيدلا
نمديدعلاف،ةهباشمةقيرطب؟ىنعمتاذةينيدةربخِّيأنمنييلاخ

ثيحبةيطارقميدللةيداعملاةيلوصألاةبراحملاَّدجنيفّهلتمةيلاربيللايبراحم
مهناكمإبنوكيّىتحامهيتلكةيطارقميدلاوةيرحلانعِّيلختلابنوهتنيس

يفاٍّبحملاعلااذهميطحتلنيِّدعتسم»نوُّيباهرإلا«ناكنإ.باهرإلاةبراحم
مهتيهاركءاَّرجنميطارقميدلاانملاعميطحتلنوُّدعتسمانوعفادمف،رخآملاع



مهلعجييذلاِّدحلاىلإةيناسنإلاةماركلاُّبحيمهُضعب.ملسملارخآلل
.ةماركلاهذهلٌقلطمطاطحناوهيذلاـبيذعتلاةنعرشلنيِّدعتسم
ةهجاوميفّابوروأنعنِيثِدُحملانيعفادملاىلع،اًضيأ،اذهقُدَصيالفأ
،يحيسملايدوهيلاثاريملاةيامحلمومحملامهيعسيف؟»نيرجاهملاديدهت«

ٍدرفّلك:يحيسملاثاريملليقيقحلاِّبُّللانعِّيلختللنوُّدعتسمددجلاتوليزلا
تايرحللمويلاتاريبعتبوأسدُقلاحورلل(ةيلكللرشابملالوصولاهنكمي

رظنلافرصب،ةرشابميملاعلادعبلايفكراشأنأيننكمي؛)ناسنإلاقوقحو
حيسملاُتاملكتسيلأ.يملاعلايعامتجالاماظنلالخادبّصاخلايعضومنع
َّيألهاجتتيتلا،ةّيلكلاهذههاجتايفريشتاقولليجنإنم»ةيحئاضفلا«
وهتأرماوهَّمأوهابأضغبيالوّيلإيتأيدحأناكنإ«؟ةيعامتجاةيكراريه
»اًذيملتيلنوكينأردقيالفاًضيأهَسفنّىتحهتاوخأوهتوخإوهدالوأ

وأةينثإةيعامتجاةطبارَّيألِّثمتانهةيرسألاتاقالعلا)14:26اقول(
يتلا»ةيهاركلا«.ءايشألليملاعلاماظنلالخادبانعضودّدحتةّصاخةيكراريه

اهريبعتاهَّنكلو،يحيسملاِّبحلاةهجاوميفتسيليلاتلابُحيسملااهضرف
عمتجملانعانَسفنألصفننأانيلعضِرَفييذلاهُسفنُّبحلااهَّنإ:رشابملا
يحيسمللةبسنلاب،سلوبسيِّدقلاَّنَيبامك،وأ.هيلعاندلوامىلإيوضعلا
ءالؤهلةبسنلابنذإبجعال.نانويالودوهيال،ءاسنوأٌلاجردجويالف

ةتكناَّمإهرابتعاُّمتيحيسملارهظمف،شيعللةّصاخةقيرطبنيفورعملا
.ةمدصللةريثمةحيضفوأةفيخس

تامجهلنيدِقتنملاَّنأيهةيقيقحلاةلكشملا.اًقمعرثكأاَّبوروأقزأمَّنكلو
مهفيّبوروألاثاريمللمِّيَقلاِّبُّللانععافدلانمًالدب،ةرجهللنيداعملا
،اَّبوروأاياطخبفارتعالانميهتنيالٍسقطيفمهسفنأنورصحياماًبلاغ
.)33(ىرخألاتافاقثلاءارثبءافتحالاويّبوروألاثاريملادودحلعضتملالوبقلاب

لقنتيلاتلاب»يناثلاءيجملا«ةديصقيفةريهشلاستييرلتبمايليوتاملك
وهأوسألاامنيب،لئالدلاّلكصقنوهلضفألا«:مئاقلااَنقزأمّديجلكشب

نييلاربيللانيبمئاقلاقاقشناللزاتممفصواذه.»ةلعفنملاةفاثكلاّلك
دعيمل»لضفألا«.نييحيسملالثمنيملسملا،نيلعفنملانييلوصألاوءافعضلا

ينيدلاويرصنعلافُّرطتلابطبترم»أوسألا«امنيب،ّماتلكشباطبترم
؟قزأملااذهزواجتنفيك.يناسنجلاو

تنلعأ2010ربوتكأ17يف.قيرطلاىلإريشينأهنكميايناملأيفشاقن
يحيسملااهداّحتايفبابشلاءاضعألاعمعامتجايفلكريماليجنآةراشتسملا

شيعنانَّنإلوقتيتلاكلتتافاقثلادُّدعتنعرظنلاةهجو«:يطارقميدلا



تلشف،تلشف،ٍضعبعمانضعبَءادعسشيعنوبنجىلإاًبنجةطاسبب
شاقنىدصدّدرت،ةمراصتناكاهَّنإلوقينأهنكميصخشّلقأ.»اًمامت
َّنأاهعمنوظفاحملاُُّرصييتلا)ةنِميُهملاةفاقثلا(Leitkulturـلانعرِّكبم

تافاقثلانمءاضعألاىلعةنميهمةفاقثةحاسمىلعةمئاقٍةلودَّلك
بعلنمًالدبنكلو.اهومرتحينأةحاسملاسفنيفنوشيعينيذلاىرخألا

ةديدجلاةيرصنعلاةيشافلاّابوروأىلعبدنننأوأةليمجلاحورلارود
،انسفنأىلإًةدقاناًنيعَهِّجوننأانيلع،تاحيرصتلاهذهنلعتورهظتيتلا
.ءايشأللةنيزحلالاحلاىلإدّرجملاانتافاقثدُّدعتمهسأىًدمِّيأىلإلءاستنو

لوحتيفوسف،اهسفنةراضحلانومرتحيونوكراشتيالفارطألالكول
ّقلعتملاعارصلا.اّينوناقةطبضنمةكراشتمةيهاركوألهجىلإيفاقثلاددعتلا

نيباًعارصسيلّهنإ:Leitkulturـلانععارصلعفلابوهيفاقثلادّدعتلاب
تافاقثلاعيطتستفيكنعةفلتخملاىؤرلانيبعارصنكلو،تافاقثلا

ىلعيتلاتاءارجإلاونيناوقلانع،دوجولاكراشتتنأاهيلعفيكوةفلتخملا
.دوجولاكُراشتتدارأنإاهكراشتتنأتافاقثلاهذه

ٍّدحِّيأىلإ«ـبةّقلعتملاةيلاربيللاةبعللايفَرصاُحننأبُّنجتيلاتلابانيلع
نممهلافطأ»مه«اوعنمنإحماستنسله»؟حماستلالّمحتننأعيطتسن

نسبلينأىلعمهءاسناوربجأ»مه«نإ،ةلودلاسرادمىلإباهذلا
اوّدعت»مه«نإ،مهلافطأتاجيزاوّدعأ»مه«نإ،ةنيعمةقيرطبنكلسيو
وأ،يفكيامبنيحماستمانسلنحنفعبطلابىوتسملااذهدنع.نيِّيْلِثملاىلع

.اذكهوةأرملاقوقحنيلهاجتم،ِّدحلانعًةدايزنوحماستملعفلابنحن
لجأنمعراصنومَّدقتننأوهقزأملااذهزواجتنلةديحولاةقيرطلا
ال«يتلاتالاضنلا.ءاضعألاُّلكهكراشتينأنكمييباجيإيملاععورشم

.داصتقالاىلإةئيبلانم،ةديدع»نانويوأدوهي،ءاسنوألاجراهيفنوكي
تّمضنا:ّةلتحملاةيبرغلاةّفضلايفٌةريغصٌةزجعمتثدحروهشةِّدعنم
تّايدوهيلاءاسنلانمٌةعومجمرادجلاّدضتارهاظتملاتاّينيطسلفلاءاسنلل
عمةهجاوملوأعمبهذكرتشملايلوألاةقثلامدع.ليئارسإنمتاَّيلثملا

تقناعذإ،ٍماستمكسامترَّوطتو،رادجلانومحينيذلانييليئارسإلادونجلا
ـبصتنميناوجرأرعشبةيدوهيّةيْلثِمةيديلقتلااهسبالمبةينيطسلفةأرما

.انلاضنهيلعنوكينأبجيامىلعٍّيحلاثمك
ةتكنمادختسايفأطخأدقوروألانمينافولسلاكّكشتملانوكيامّبرفكلذل

نمبساكملاورئاسخلاليلحتيفتقولاعييضتنمًالدبف.سكرامةوخألا
يف.يّبوروألاداّحتالاهلِّثمياميفزكرننأانيلع،يّبوروألاداّحتالايفانتيوضع



هديرتيذلاام«:لاؤسلااذهنمهكابترانعديورفَّربعةريخألاهتاونس
يهاًبلاغ.»؟ّابوروأهديرتيذلاام«:ىرحألابانلاؤسنوكيس،مويلا»؟ةأرملا
يفعضننأانيلعنايحألاضعبيف؛يملاعلايلامسأرلارّوطتللطباضكفّرصتت

ىلإنادوقيسنيقيرطلانيذهنمٌّلك.ديلقتلانعظفاحملاعافدلارابتعالا
نأوهقزأملااذهنمجورخللديحولاقيرطلا.ّابوروأشيمهتىلإ،نايسنلا
زواجتيهةّمَهملا.يملاعلاويلاكيدارلارّرحتلابّقلعتملااهثاريمّابوروأديعتست

نكمييذلاو،يرّرحتيباجيإLetikulturوحننيرخآلاعمدّرجملاحماستلا
،ةفلتخملاتافاقثلاطلخيوليصألاكراشتملادوجولاىلعظفاحينأهدحو
،ةطاسببنيرخآلامرتحتال.Leitkulturـلااذهلةمداقلاةكرعملاعملماعتيو
لكاشميهمويلاًاطغضلكاشملارثكأّنأاملاط،اٍّماعًالاضنمهلمّدقنكلو

.اهيفكراشتن



)i(ماعهتغايصتمتيذلايبوروألاروتسدلاعورشمىلإانهةراشإلا
عورشمنكلو،ةددعتملايبوروألاداحتالاتادهاعملادحوماليدبنوكيل2004

.ماعلكشبهيلعقافتالامتيملروتسدلا
)ii(Bernard-HenriLévy)1848(داورنم،يسنرففوسليفوركفم

.»ةديدجلاةفسلفلا«ةكرح
)iii(GlennBeck)1964(ةراشإلا،ةظفاحمللليمي،يكيرمأجماربمدقم

.زوينسكوفةانقىلعيمويلاينويزفلتلاهجمانربفقوتىلإ
)iv(يكيرمألامليفلاىلإةراشإNinotchkaةتكنلاو،1939ماعَجتُنملا
معطمرئازلخديذإ،مليفلاتاراوحدحأيفةروكذمتناكاهيلإراشملا
قئاقدسمخدعبلدانلاهلدوعيف،ةميركنودبةوهقلدانلانمبلطيو
هلرضحينأهتعاطتسابهنأونبلدجوينكلوةميركدجوتالهنأهربخيو

.نبلنودبةوهقلا
)v(نماضتلا«ةكرحمساىلإةراشإلاSolidarity«مكحللةضراعملاةيدنلوبلا

.يضاملانرقلانمتاينينامثلايفيعويشلا
)vi(Orbanisationيلاحلايرجملاءارزولاسيئرلةبوسنملاتاسايسلايهو

.مالعإلاىلعقييضتلاوةطلسلاةيزكرمىلعةمئاقلا،نابروأروتكيف
)vii(RadioFreeEuropeيكيرمألاسرجنوكلانمةموعدمةعاذإ

يتلاةعاذإلا،طسوألاقرشلاويطسولاايسآوةيقرشلاابوروألودلةهجومو
برحلاتاونسءانثأةيعويشلادضنوكتلةهجومتناك1949ماعتسسأت

.ةدرابلا
)viii(FrancisFukuyama)1952(ينابايلصأنميكيرمأيسايسملاع،

ةياهننالثميسنييلاربيللاداصتقالاوةسايسلانأنعهترظنىلإةراشإلاو
.خيراتلل

)ix(MaxHorkheimer)1895-1973(يناملألاعامتجالاملاعوفوسليفلا
.ةيفسلفلاتروفكنارفةسردمليمتنملا

)x(ماتنبيميريجيناطيربلافوسليفلاىلإةراشإJeremyBentham
.يعفنلايفسلفلابهذملايسسؤمدحأربتعييذلاو)1748-1832(

)xi(GMTamásيرجمفوسليف.
)xii(Zealotsسدقملاباتكللةيبرعلاةمجرتلايف،يدوهيحلطصموه
نمنامورلادرطةركفاونبتنيذلادوهيلامهو،»نورويغلا«ـبنوفرعي



.حالسلاةوقبةسدقملايضارألا
)xiii(سدقملاباتكللةيبرعلاةمجرتلانمةلوقنمةيآلا.





عميعماجذاتسألزنميفًالفحترضح،اينروفيلاكىلإةرّخؤمةرايزءانثأ
يقيدصرعشءاسملاكلذنمرخأتمتقويف.هَِرشنّخدم،ينيفولسقيدص
ةفرشللجرخينأعيطتسيناكنإةبذهمتاملكبفيضتسملالأسوسأيلاب

نأيقيدصضرع،)اًبيذهتَّلقألكشب(فيضتسملاضفرامدنعو،نّخديو
اذهَّنأمعزيذلافيضتسملاهَضفراذهىَّتحنكلو،عراشلاىلإجرخي
ينأجافامّنكل.هناريجطسوَهتعمسرِّمديدقنيخدتلانعَّماعلانالعإلا
عونلااذهو،ةفيفختارّدخمءاشعلادعبانلمَّدقفيضتسملاَّنأوهاٍّقح

لكشبًةروطخُّلقأتارّدخملاَّنأكوـةلكشمِّيأنودبَّرمنيخدتلانم
.رئاجسلانمريبك

:ةعتملاوةّذللانيبيناكاللازييمتللةحضاوًةلاحمويلاةيكالهتساقزأممّدقي
رثكأٌتيممٌضئافوه)i()jouissance(»ةعتم«ناكالهيلعقلطيام
حلطصمفىرخأٍتاملكب.ةّذللاأدبمءارواميفدوجومهعضوم؛ةَّذلهنم

plus-de-jouir)ةعتملاتناكاملاط؛ٌوشحوه)ةطرفملاوأـةضئافلاةعتملا
رايعمبةطوبضمو،ةلدتعمفيرعتلابيهيتلا،ةّذللابًةنراقم،ةطرفماهسفن
رينتسملاةّذللاقنتعم،بناجنم:نافِّرطتمناَّدحانيدليلاتلابنحن.دّدحُم
ىلعو؛ىذألابباُصينأبَّنجتيوهحرمميديلصرحبتاَّذللابسحييذلا

هدوجوكلهتسيلدعتسملالماكلاjouisseurعتمتسملاكانهرخآلابناجلا
كانهفبناجىلع؛انعمتجمتاحلطصمبوأ.ةعتمللتيممطارفإيفّهلك

تاشُّرحتلاعاونأِّلكنماًّديجيمحملاو،هتاّذلبسحييذلاكلهتسملا
)نخدملاوأ(تارّدخملانمدمكانهرخآلابناجلاىلعو،ّةيحصلاتاديدهتلاو
انعمتجملريبكلادهجلاو،ءيشىلعدعاستالةعتملا.يتاذلامدهللليمييذلا
لباقلاريغضئافلااذهطبرىلعّبصنيرصاعملا»حماسلا«يعفنلاـيّذللا

.تاباسحلالاجمىلإباسحلل
ةنّمضتمكةيسنجلاّةيلثملاةركف)ii(نامليديإيلرّوطهباشملكشب
عاّبتاب،jouissance»ةعتملا«ـلطورشملاريغصالخإلل،»نآلا«تاّيقالخأل

ّيأبطابترالاوألبقتسمللةراشإِّيألّماتلالهاجتلاقيرطنعتوملاةزيرغ
ّماتلالوبقلاّلثمتيلاتلابةيسنجلاّةيلثملا.ةيملاعلانوئشللةيلمعةدقع
اميف.»ملاعلاليل«عقاوىلإعقاولانمباحسنالل،توملاةزيرغةيبلسل
لباقمةيسنجلاّةيلثمللةيلاكيدارلاتايقالخألانامليديإهجاويكلذهبشي

يتلا»ةيجولوثابلا«ةظحللامهلافطألا:)لافطألايأ(ةيرذللنِميهملاسوهلا



jouissanceةعتملاتايقالخأةنايخبانمزلتو،يتامجاربلاريكفتلاىلعانربجت
.)34(ةيلاكيدارلا

ضارتفالاضفرننأانيلعّهنأوهاذهنمهبجرخنيذلالوألاجاتنتسالا
هيدلصخشُّلكفـيكالهتسالايّذللاعمتجملايفـاذهلاًقفوّهنأبعئاشلا

سكعلاىلعـةرينتسملاةيكالهتسالاةذللةيساسألاةفيظولا:هبعتمتسيءيش
الهَّنأةقيقحنم،جعزملاهضئافنم،طرفملاهِدُعبنمعاتمتسالادِّرَُجتـ
تحتنكلو،ىَّتحةبولطميه،اهعمحماستلاُّمتيةعتملا.ءيشىلعدعاسي

،ةتالوكيشلا:يدسجلاويسفنلاانرارقتسادّدهتَّالأو،ةيحصّلظتنأطرش
،معن،زينوياملا؛تيادنكلو،معن،اكوكلا،نوهدلانمةيلاخنكلو،معن
تحتانهنحن.نمآسنجنكلو،معن،سنجلا؛لورتسيلوكنودبنكلو
ديسلا:ديسلاباطخلهجاومك،ةعماجلاباطخناكالهيلعقلُطيامةرطيس
وهاذه(ةهفاتلاةيعفنلاتارابتعالابّديقمريغ،هكالهتسايفةياهنلللصي

يديلقتلايطارقتسرألاّديسلانيباًدّدَحُماٍّيلكشاًهباشتكانهَّنأببس
ةطوبضميكالهتسالاةّذلامنيب،)ةتيمملاهتعتميفسمغنملاتارّدخملانمدمو
نييفاكلاةعوزنمةعتملا.ةعماجلاباطخقيرطنعةروشنملاةيملعلاةفرعملاب

ـيهو،اهعقاوال،ةعتمللهباشمءيشيهيلاتلاباهيلعلصحنيتلا
باطخيفةعتمللةاكاحمـناكالاهنعثدحتيتلااهسفنةقيرطلاب

ةيبعشلاتّالجملايفتالاقملادُّدعتوهباطخلااذهطامنأدحأ.ةعماجلا
لماعتلاّمتييسنجلاطاشنلا:انتّحصلديفمءيشكسنجلانععفادتيتلا

.انتّحصلديفمليبقتلاّىتحـباصعألاحيري،بلقلايِّوقي؛يرجلاكهعم
مغرلاىلع؛ةينيلاتسلايفةرفوبدوجومةيسنجاللاةيويحللهباشمءافتحا
ليميناكـىلوألاسمخلاتاونسلاّةطخءانثأـلماشلاكيرحتلاَّنأنم
اذهَّنكلو،ةيزاوجربلاةمواقمللريخألانصحلااهَّنأرابتعابةيناسنجلاةهجاومل
نملاضنلاديدجتلجأنمةيسنجلاةقاطلاةداعتساةلواحمنماهعنميمل
نعنالعإلاُّمتيناكيضاملانرقلانمتّاينيثالثلاةيادبيف:ةيكارتشالالجأ

،»نوكامرافـنيمريبس«لثمءامسأب،يتييفوسلامالعإلايفةعِّونتمريقاقع
ٍلكشب.)iii()35(»مورولوكيتسيتموتكارتسكإـديولفراكيس«،»لومريبس«
ةيوتحملاتابورشمللاًريوصتىرننحن،مويلاةيبرغلاتاعمتجملايففهباشم

نمّةيوقةعرَجانلمّدقتـنأضرتفملانمـاهَّنأىلعنييفاكلاىلع
.)خلإ...لوبدير(»ةقاطلا«

،ةقيقحلايف«:يوبألاميرحتلالمعةيفيكنعةقيقدةيؤرناكالانلمِّدقي
بألاةروصىقبت...ِّمألانعاًديعب.يباصعٌلايخيهيلاثملابألاةروصف



بألاةفيظو،فشكياممرثكأ،دِّدحياذه.تابغرلانعرظنلافرصييذلا
امنيب.)36(»نوناقلابةبغرلا)ةهجاومال(طبرساسأيهيتلاةيقيقحلا
ىَّتحهَّنكلو،اهعمحماستيوةمكحباهلهاجتيال،نبالاتارماغمبألارظحي
مويلارظنلافرصتيتلاةيكيلوثاكلاةسينكلاعملاحلاوهاملثمـاهنّنقي

نعلجيهةركفلناكالدقنبةيؤرلاهذهطبرننأانيلع.ايليفوديبلانع
:ةعتملانعِّيلختلاىلعاًربجُم؛مداخلالمعيامنيبعتمتسييذلاّديسلا
ءايشألايهةديحولاعتملا،كلذنمسكعلاىلعرمألافناكاللةبسنلاب
دبعلاتازواجتنعرظنلافرصيامدنعُّديسلادبعللاهكرتييتلاةليلقلا

يفلمعلاميدتيهو،دبعللةلهسيتأتJouissanceةعتملا«:ةريغصلا
.)37(»ةيدوبعلا

تملعامدنعف.ةطقنلاحضوت)iv(ةميظعلانيرثاكنعرودتيتلاةياكحلا
ىَّتحرمألالصوو،اهرهظءارونمماعطلاوذيبنلانوقرسياوناكاهَمَدَخَّنأ
مهلةعتملاتاُتفَيمرَّنأبًةيعاو،بسحفتمستبايه،اهنمةيرخسلاىلإ

لصحيطقفهَّنأوهدبعلاداقتعا.مَدَخكاهتزوحيفمهيقُبيَرخآلٍنآنم
يفـةيِّلكعتمتسيّديسلاَّنأنيحيف،ةعتملانمةريغصتاُتفىلع
هذهب.)38(دبعلاةعتميهةديحولاةعتملاف،لاحِّيأىلعةقيقحلا

دجويال:ةّذللاوأةبغرلامعدينوناقللوأرظحللٍليكوكبألافةقيرطلا
قيرطنعحوتفميقيقحلاهءاضفَّنأاملاطةعتمللٌرشابمٌلخدمكانه

يسيسأتلارودلليبلسلاليلدلا.ةبقارملابألاةقيدحتاهكرتتيتلاتاغارفلا
،مويلاةحابإلاقزأميفهداجيإنكميةيلمعلاةعتمللءاضفقلخيفبألل
»يحصسنجلا«(هضرفيلبعاتمتسالارظحيدعيملريبخلاوأّديسلاثيح
ةَّرمتاذديورفراشأامكفةقيقحلايف.رثؤملكشبهبّرخييلاتلابو)خلإ...

يطارقميدلايكارتشالابزحلايفّمُهملازمرلا،روابوتوأبَّرقملاهقيدصل
لعجتنألواحتال«:)v()ةيروطسألا»ارود«،اديإقيقشو(يواسمنلا

.)39(»ةداعسلانوديريالمهَّنإ،ءادعسسانلا
ةطقنلاطقفوهله؟jouissanceةعتملليقيقحلاعضولايلاتلابوهام
ةضرتفملاّديسلاjouissanceةعتملثم(قباسٍلكشبةّليختملاوةيضارتفالا
جيسنلااًرِّمدمانطيحيواندِّدهييذلارشابملاعقاولامأ)دبعلالبقنماًفلس
يهو،كلت»رارقلاذاّختاىلعةردقلامدع«ىلعظفاحننأانيلع؟يزمرلا
:ةّليختمةيعجرمةطقنىلإjouissanceةعتملاعقاورصتختالةقيرطِّيأب

ةقيرطلا.ّرثؤمناهذبتاذلاطيحيةقيقحلايفjouissanceةعتملاعقاو
بُّنجتلةديحولاةقيرطلايأـاٍّدجبرتقيامدنععقاولامعدلةديحولا



رهظيعقاوللطرفملاـبرقلاديدهت،مويلا.هلييختَّمتينأيهـناهذلا
رئاجسلا:»ةديعسلاةيحصلاةعتملاملاعنعنيعُّقوتةروصيفرّركتملكشب

ّهنأَتبثدقف)ةيجولوديأاًبلاغو(ةفلتخمٍبابسأل؛تارَّدخملاىلعألكشبو
ًانامدإُّلظينيخدتلا:اًديفمًافدهنوكتلنيخدتلاةّذل»ءالعإ«ليحتسملانم
ىلعدعاسينأهنكمي(ىرخألاتامسلاّلكسمطتيتلاةفصلاهذه،ًاتيمُم

ىلعرظحلاةدايز.)...لهسألكشباٍّيعامتجافّرصتتكلعجي،ءاخرتسالا
تاريذحتلاىلعةفاضملاةيجيردتلاتارييغتلايفةلوهسبةظوحلمنيخدتلا
دجتنأداتعملانمناك،تاونسةّدعنم:رئاجسلابلعىلعةمزلملا
رِّمدينألعفلابهنكمينيخدتلا«:ماعلاحاّرجلاريذحتكدياحمريبخةلمج

نمةلقتنم،رثكأفرثكأةفينعةجهللاتحبصأ،ثدحأتقويف،»كتحص
حضاوريذحتـ.»!لتقينيخدتلا«:رشابملاّديسلارمأىلإةعماجلاباطخ
ربكألكشبهُعبطُّمتيريذحتلافكلذنمرثكأ؛ةتيمُمةطرُفملاةعتملاَّنأب

.ةموسرمٍروصبًابوحصموبلعلاىلعاٍّيجيردت
.دويلوهـةداعلاكـوهنيخدتلاعضويفُّريغتلااذهىلعرشؤملضفأ

يفتّاينيسمخلاةياهننمةيادب)vi(زيهدوكليجيردتلاءاهتنالادعب
سنجلاوةيسنجلاةيْلِثملابةّقلعتملا(تاهوباتلاّلكتهتناامدنع،يضاملانرقلا
،ديدجروظحمكاٍّيجيردتهسفنديدجوباتضََرف،)خلإ...تارَّدخملاوحيرصلا

ىلإدعنل.نيخدتلا:ميدقلادوكلابةديدعلاتاروظحملالادبتسانمٍعونك
،يضاملانرقلانمتاينيعبرألاوتاينيثالثلايفةيكيسالكلادويلوهمالفأ

ٍدحاوكفَّظوتيناكنكلو،اًمامتاٍّيداعطقفنكيملةشاشلاىلعنيخدتلا
،))vii(»كلمتالنأوكلمتنأ«مليفعدتسنل(ءارغإلاتاكينكتمظعأنم
،مويلا.)ةراجيسلااهللعشينأتراجوبيرفمهنملاكابنيرولبلطت

،برعلانوُّيباهرإلامهةشاشلاىلعنونِّخدينيذلانوديحولاسانلا
فذحةيناكمإىَّتحو،نوداضملالاطبألاوأنورخآنوعِّونتمنومرجمو

ريشيهسفنديدجلاروظحملا.تشقونةيكيسالكلامالفألانمرئاجسلادهاشم
يجولوديألاىلعزيهدوكزكرامنيب:قالخألاعضويفعسوأةلقنىلإ
.ةحصلاىلعّزكرتةديدجلاتاّيقالخألاف،ةيعامتجالاوةيسنجلاداوكألاضرفو

.)40(ميلسلاانشيعوانتَّحصدِّدُهياموهئِّيسلا
ّفظوتتيتلا،»ةينورتكلإلاةراجيسلا«ـلضماغلارودلاوهانهضارعألانم
قيرطنعغبتلانيخدتيكاحتةينورتكلإةادأ:ركسلانميلاخلاركسلالثم

نيتوكينلاةّدامومعطلااًبلاغورهظملاوساسحإلاعمهنيخدتلذاذرجاتنإ
نودب،ودبيامك،اًضيأوهتحئارنودبتناكنإو،غبتلارئاجسنيخدتل



ىلعاٍّيتاذيوتحتةينورتكلإلارئاجسلامظعم.ةيِّحصلاهرطاخم)مظعم(
رئاجسلاوأراجيسلالثامتلةمّمصم،ّفاجلاملقلامجحبةيرئادتاودأ
.طبضلاوأفينصتلاىلعّةيصعاهَّنأتتبثأةينورتكلإلارئاجسلا.ةيقيقحلا

طوطخلاضعبفلاثملاليبسىلع؟يِّبطجتنم؟تارَّدخماهتاذيهله
؛نيرخآلاباكرلاجعزينأنكمي»ينامدإكولس«رِهُظتهَّنألاهتعنمةيِّوجلا

.تالحرلاءانثأعيبللاهضرعتسىرخأطوطخ
؛راصتخابـينامدإلاهكولسانجعزييذلا)viii(رخآلااذهوهنَمنكلو
هيلعَقلُطينَّمعفلتخمريغهَّنإ؟ِّدحلااذهىلإـةطرفملاهتعتمرِهُظي
»شُّرحتلا«و،شَّرحتيفيرعتلابراجلا.»راجلا«يحيسملاـيدوهيلاديلقتلايف

ريشتاّهنأنمودبياممغربيتلاتاملكلاهذهنمىرخأةملكيه
ضومغليدؤتواٍّدجةضماغةقيرطبّفظوتتيهف،حوضوبةفَّرعُمةقيقحل
؟يسنجلاشُّرحتلابقِّلعتملايداعلاباطخلليلخادلاقطنملاوهام.يجولوديأ
.ضِفُردقـاهعوضوموةبغرلانيبنزاوتلامدعـهتاذيرتميساللاءاوغإلا

قافتالاعميدقعلالُدابتلاودبي،ةيكيتوريإلاةقالعلانمةلحرمِّلكيف
عزنُّمتيةيسنجلاةقالعلافةقيرطلاهذهب.هلحومسملاطقفوهكرتشملا

ءاكرشلانيبتائِفاكمللقوسلالدابتةقيرطب،»ةقفص«حبصتو،اهتيناسنج
اذهليرظنلاريبعتلا.ةَّذللاوهلدابتلاعوضومحبصيذإ،نيواستملاورارحألا

ةيناسنجلانم:وكوفىلإناكال/ديورفنمةلقنلابهيلإراشيةّذلللاقتنالا
»يعقاولا«ىصقأللوصوللحفاكتيتلاةيناسنجلاةعوزنمتاذللاىلإةبغرلاو
عزنلااذهللاثموهيمقرلامالعإلايفيفارجونروبللرِّجفتملاعُّسوتلا.ماخلا
،ءيشَّلكرِهُظتنأ،»ًامئادرثكأسنج«نوكيدعولا.سنجلانعيناسنجلا

لّضفملا()ix(فِّرطتملاديلابجاليإلانم،ماخلاعقاولانمرثكأورثكأ
ةداعإوههبلجتامّلكنكلو،)x(بيذعتلامالفأىلإ)وكوفلةبسنلاب

نأنكمييذلاديحولاءاضرإلا.فئازلاءاضرإلاوغارفلانميهتنيالجاتنإ
ءاضعألاجاليإليوسنفشكىلإةيناسنجلاراصتخانمهيلعءرملالصحي

.)41(ءاهلبةينمتسمjouissanceةعتموهةيسنجلا
امباٍّيجيردتلَدَبتُسترخآلاعمةقالعلاف،يديبيللاداصتقالااذهلثملخاد
كلهتسملاعوضومتاودأـleslathousesّدلوملاظفللابرّخأتملاناكالهدمع
طقفةقيقحلايفاهّنكلو،ةطرفمةّذلميدقتبدعوعموديبيللابذتجتيتلا

يفرحاسةريبنالعإضِرُع،ايضمنيدقعنم.هتاذصقنلاجاتنإديُعت
ريست:ًافورعمٍّةيبعشٍصصقَدهشملثَملّوألاهؤزج؛يناطيربلانويزفلتلا

كلذدعبو،هلِّبَُقتو،اهرجحيفٍفُطلبهذخأت،اًعدفضىرتولودجىلعةاتف



ةّصقلافٍلاحِّيأىلع.ٍميسوٍّباشىلإزِجعُملكشبعدفضلالَّوحتيعبطلاب
ىلعلّوحتتيهو،اهلِّبَُقيوةاتفلاُّباشلاقناُعيكلذدعب:انهيهتنتال

ةركفلاف،ةأرمللةبسنلاب.اًرصتنمهديبُّباشلااهلمحي،ةريبةجاجزىلإروفلا
ىلإحيبقلاعدفضلالِّوَُحت)ةلبُقلااهيلإريشتيتلا(اَهتفطاعواهَّبحَّنأيه
راصتخايهةركفلاف،لجرللةبسنلاب؛لمتكميبيضقروضح،ليمجلجر

theobjetpetita)ريغصلاأعوضوملا(هتبغرّةلع،يئزجعوضومىلإةأرملا
)xi(.راجلانمةلقنلاٍءفكٍلكشبحّضوييلاتلابانهّعقوتملاريغبلقلا

.lathouseـلاىلإ
يصخشلاكراشتملافنعلاةدايزويسايسلاحيحصتلاُدوعصفٍهباشمٍلكشب

تناكاملاطهَّنأرنليمدولكـناجشقان.اهِسفنةلمُعللنيهجومِّدقي
ّيدقعاًضرىلإةيناسنجلاراصتخايهيسايسلاحيحصتللةيساسألاةيضرفلا

يفهبُّنجتنكمياللكشبةورذلاىلإلصتنّييْلِثملاقوقحةكرحف،كرتشم
ةلماعم(يخوزاملايداسلاسنجلانمةفّرطتمًالاكشأطرتشتيتلادوقعلا
)يضارتلابلتقلاّىتحو،بيذعتلا،ديبعلاةراجت،ةمّدُقملايفٍبلككصخشلا

ةراجت:اهسفنيلُعتدقعلاقوسةيّرحفتاسرامملاهذهلثميف.)42(
xii(داسعمطناك«فيتومّنأكو.ةيّرحلاىلعقلطملاديكأتلاحبصتديبعلا

.ةّعقوتمريغةقيرطباًعقاوحبصي»)
)xiii(يزنيوكيدساموتىلعناكول؛ًالوأ؛ناحضاونائيشيلاتلابكانه
نمةدحاوربتعتةميرجلا«ريهشلاهلاقمنمىلوألالمجلاةباتكديعينأ
ول«:)ةلطامملا(ةريخألاةملكلاٍّكشالبريغيسوهف،مويلا»ةليمجلانونفلا
ةقرسلالبقارًيثكرّكفينلاٍّدجاًبيرقف،لتقةميرجيفهسفنلجرسمغ
بدألازواجتىلإاذهنمو،تبسلاضقنوبرشلاىلإلّوحتيسةقرسلانمو
ُّبحيهانهةنّمضتملاةلكشملااًيناثو.)xiv(»ةّماعلانكامألايفنيخدتلاو
باتكلاانربخي«:حرجلاىلعنوترتسشك.جطغضي،ةداعلاكـءرملابيرق

ةّماعامهَّنألاُّمبر؛انءادعأاًضيأَّبحننأو،انءابرقأَّبحننأسّدُقملا
نوُّيلاكشإلاءابرقألاّدريامدنعثدحييذلاامنذإ.»مهسفنأصاخشألا

؟تابرضلا
تلعتشا2011سطسغأيفةدحَّتملاةكلمملاتابارطضاَّنأنممغرلاىلع
تَّربعاهَّنأةماعلوبقملانمناكدقف،ناجودكراملبيرملاتوملاببسب
يحاوضيفتابارطضاللٍهباشمٍلكشب؟عونِّيأنمنكلو،قمعأٍقلقنع

ةلاسرمهيدلنكيملةدحَّتملاةكلمملابنورهاظتملاف،2005ماعسيراب
يتلا2010ربمفونيفةمخضلابالطلاتارهاظتنيبتوافتلا.اهومِّدقيل



ضفرـةلاسربالطلاىدلناكدقل؛حضاورمأفنعلاىلإاًضيأتلّوحت
تابارطضاليمحتةبوعصببسوهاذه.يلاعلاميلعتللةموكحلاتاحالصإ

وهانهةمءالمرثكألا؛ةيروثتاذغوزبلّرشؤمك،ةيسكرامتاحلطصمب2011
ءاضفلانعنيجراخلاءالؤهىلإريشتيتلاوـ»عاعرلا«نعةيلجيهلاةركفلا

نيرداقلاو،يعامتجالاجاتنإلايفةكراشملانمنيعونمملا،ّمظُنملايعامتجالا
فنعلل»ةينالقعاللا«تابارطضالالكشيفطقفمهقنحنعريبعتلاىلع
يههذهنوكتاَّمبر.»ةدَّرجملاةيبلسلا«لجيههيلعقلطياموأ،ماَّدهلا
ىلإعمتجملانعذأاّملك:يسايسلاهركفنع،لجيهدنعةئبتخملاةقيقحلا

.»ينالقعاللا«فنعللةدَّرجملاةيبلسلاتداع،ةينالقعواًّديجةّمظنمةلود
ىلإتراشأـةيعويشلاةمظنألاخّسفتـ91-1989ثادحأَّنإانلليق
ةثراكلاواٍّيمتحىهتناىربكلاةيجولوديألاعيراشملارصع.ايجولوديألاةياهن

ةيتامجاربلاةسايسلانمديدجرصعىلإلخدننحنوتهتناةيلومشلا
رصعيفشيعنانَّنأبعئاشلامالكلاناكاذإفلاحّيأىلع.اذكهوةينالقعلا

تابارطضالاهذهيف،انهوهفقلطملايفىنعمّيأهليجولوديأدعبام
يفةدّحتملاةكلمملاتابارطضاءانثأ.ةظوحلمتحبصأيتلا،ةمئاقلاةفينعلا

ىوتسموهانيدلناكام:نيرهاظتملانمةدّدحمبلاطممَّدَُقتمل،2011
يفةقرافمكانهتناك.ءيشببلاطتالةفينعلاعفأ،رهاظتلانمرفصلا

.اودعاسيواومهفينأنولواحينيّقلعملاونيفّقثملاوعامتجالاءاملعةدهاشم
ىوساوحجنيملو،ةفولأملامهتغلبتارهاظتلااومجرتينأىودجالبنيلواحم

.تابارطضالاهتمّدقيذلايسيئرلازغللاضومغةدايزيف
عقاولايفمهوّرثؤمٍلكشبتازايتمابنيّعتمتمريغمهَّنأمغربنورهاظتملا

نمموأعوجلاِّدحىلعنوشيعينمملاحِّيأباوسيلمهَّنكل،نوَصقُم
ىَّتحو،ةعاشبرثكأةيّدامعاضوأيفسانلا.فافكلاشيعىوتسمىلإاولصو

ميظنتىلعنيرداقنونوكي،ةيجولوديألاوةينادسجلاعمقلالاوحأيف
سيلنيرهاظتملاَّنأةقيقح.ةحضاوتادنجأبةيسايستاليثمتيفمهسفنأ
نعريثكلاانربختةقيقح،ّرسُفتنأبجيةقيقحاهسفنيهجمانربمهيدل
هسفنبيفتحييذلاوهنكسنيذلاملاعلاعونام:يسايسلايجولوديألاانقزأم

يطارقميدلاقافولاَّدضهيفحاتملاديحولاليدبلاَّنكلو،رايتخالاعمتجمك
ّنإلوقتيتلاةنيزحلاةقيقحلا؟ىمعألاسيفنتلانمٌلكشوهضورفملا
وأيعقاوليدبةروصيفاهسفننعحصفتنأعيطتستالماظنلاةضراعم

بارطضالالكشذخأتطقفاهَّنكلو،ِّلقألاىلعكسامتميبوتويعورشم
ةيّرحلةديفمةفيظوّيأ.انرصعلريطخّرشؤميه،ىنعملانميلاخلا



ةقيقحلايفوهديحولارايخلانوكيامدنعـاهبىفتحملاكلتـانرايتخا
؟»اٍّيتاذ«ماّدهلافنعلاوأدعاوقللاًقفوبعللانيب

ىلعٍمانتملكشبَربتُختةيعامتجاةحاسميفشيعنانَّنأويدابنالآمعز
لكشوهىنعملانميلاخلافنعلاف،ءاضفلااذهلخاد:»ملاعـالب«اهَّنأ

ًاملاعتحتفةيزانلاةيماسلاةاداعُمىَّتح.هينبتنكمملاديحولارهاظتلا
،ودعديدحتقيرطنعاًفقومتفصويه:هتعاشبنعرظنلاضغب
ةيزانلاتفشك.هيلإلوصولالئاسووًافدهتدَّدح؛»ةيدوهيلاةرماؤملا«

كلت،ةيملاعةيكاردإةطيرخلىعستنأتاوذللتحمساهَّنأةقيرطبعقاولا
ةدحاودِّدُحننأانيلعانهاَّمبر.ىنعملايذاهسامغنالًءاضفتنّمضتيتلا

،ةيملاعةيلامسأرلاَّنأنممغرلاىلعف؛ةيلامسأرلايفةيسيئرلارطاخملانم
ـاللا«يجولوديألاعضوللقيقدلاىنعملاىلعظفاحتيهف،ّهلكملاعلاطيحتو
.ىنعميذيفرعمٍهُّجوتِّيأنمسانلانمىمظعلاةيبلاغلاةدِّرَجُم،»يملاع
ال؛ىنعملانعةّيلكلاليزييداصتقاـيعامتجاماظنلّوأيهةيلامسأرلا
»ةيلامسأرةراضح«دجوتال،ةيملاع»ةيلامسأررظنةهجو«ةياهنلايفدجوت

نأنكميةيلامسأرلاَّنأطبضلابوهةملوعلايفيساسألاسردلا.ةطبضنم
،ةيذوبلاوأةيسودنهلاىلإةيحيسملانم،تاراضحلاِّلكعماهَسفنقِّفَُوت
يفلّكشتينأطقفهنكمييملاعلايلامسأرلادعُبلا.قرشلاىلإبرغلانم

.يملاعلاقوسلاتامزيناكيمعقاوك،ىنعمـنودبـىقيقحلاىوتسم
تابارطضاهاجتةيلاربيللاوةظفاحملالعفلادودرنمٍّالكَّنأببسوهاذه
ريربتدجويال:اًعَّقوتمناكظفاحملالعفلاّدر.ىنعملااهتافةدّحتملاةكلمملا

ةداعتسالةيرورضلالئاسولاّلكمَدَختُستنأبجيو،بيرختلااذهلثمل
حماستلاسيلعونلااذهنمربكأتاراجفناعنملهيلإجاتحنامو،ماظنلا

ساسحإلاوريثكلالمعلاو،ربكألاطابضنالانكلويعمتجملالّخدتلاو
فقوملالهاجتتاهَّنأطقفسيلةيؤرلاهذهيففئازلا.ةيلوئسملاب

ـنكلو،ةفينعلاتابارطضالاهذهلثملبابشلاعفديذلاسئايلايعامتجالا
تاّيضرفلباقميفتابارطضالاهذهىدصعْجَرةقيرطـمهألاامّبرو

،يضاملانرقلانمتاّينيعستلاىلإعجرنل.اهتاذةئبتخملاةظفاحملاايجولوديألا
ةدوعلا«ةعمسلاةئيسهتلمحنعيناطيربلاظفاحملابزحلانلعأامدنع
نامرونلبقنمحوضوبةهَّجَوُمتناكيتلاةئيذبلااهتفاضإو،»لوصألل

:»ظفاحملايعواللةرذقلارارسألافشكنملجختال«:)xv(تيبيت
نأبجيو؛يميلقإٌناويحاًضيأوهلباٍّيعامتجاًاناويحطقفسيلناسنإلا«
ةيَلبقلابةّقلعتملاةيساسألازئارغلاهذهءاضرإلاًهَّجومانتدنجأنمءزجنوكي



:»لوصأللةدوعلا«ةلمحهلوحرودتتناكاميلاتلاباذه.)43(»ةيميلقإلاو
عمتجملانمرهاظلاتحتةضبارلاةيربربلا»ةيساسألازئارغلا«ديكأتةداعإ
زئارغلاهذهةريخألاةفينعلاتابارطضالايفلباقنانسلوأ.رضحتملايزاوجربلا

يفنكلو،تازايتمالاةعوزنملاايندلاتاقبطلايفسيلـاهسفنةيساسألا
؟اهتاذةلثامملاةيلامسأرلاايجولوديألا

زوكرامتربرهمّدق،يضاملانرقلانمتاينيتسلاوهوَدعبأٍنمزلدعنل
عفاودلا:»ةيسنجلاةروثلا«حرشيل)xvi(»عماقلايماستلالاطبإ«موهفم

ّلظتو،ّرضحتملااهئاطغنمدَّرَُجتو،اهيماستُلطَبينأنكميةيناسنإلا
»عماقلايماستلالاطبإ«نمعونلااذهسيلأـ»ةعماقلا«اهتفصديعتست

شوحو«ىلإسانلاىّندتيالأ؟مويلاةيناطيربلاعراوشلايفهارناموه
ايجولوديألانمَجتُنملاواٍّيخيراتدّدُحملا»يعيبطلاشحولا«ىلإلب،»نّييعيبط
Le(18ةودنلايف.ةيلامسأرلاتاذلانمرفصىوتسملا،اهتاذةيلامسأرلا

savoirdupsychanalyste,0791-71،ةركفبناكالبعلي،)ةروشنمريغ
باطخللثامُموهيذلا)يلامسأرلاباطخوأ(دَّدَُحملايلامسأرلاباطخلا

عضومذّختي$:)راسيلاىلعنم(نيلدابتمنيلّوأنيعضومعمنكلو،ّديسلا
:ةقيقحلاعضوملادلاـديسلاو،ليكولا

)xvii(
(ّديسلاباطخيفامكاهسفنّلظتةلّصتملاطوطخلا

__

باطخيفامكهسفنوهليكولاامنيب:)xviii(يرطقلكشبنوضميمهّنكلو
؛ةعتملاضئافبنكلو،ّديسلاباهسفنطبرتال)ةمسقنملا(تاذلاف،يريتسيهلا
ةفرعموهانه»رخآلا«ـف،ّديسلاباطخيفامك.ةيلامسأرلاةرودلا»َجتنُم«

ّديسلالََبقنماهيلعَرطيَُسملا،)ةيملعلاةفرعملا،ربكألكشبوأ(دبعلا
)44(.هسفنلاملاسأر،يقيقحلا

وأرقفلاىلعطقفهليوعتنكمياليلاتلابيرضحلاةدّحتملاةكلمملافنع
لكشيفامك.ىرخألاةيعامتجالاطباورلاوةرسألالالحناوأ،قافآلاصقن
ةيرثنلاةديصقلا»بيرغلا«ـبأدبنامّبرف،ةموظنملاهذهلةبسانملاةيتاذلا

:ريلدوبلةريهشلا
،كابأ،رثكأّهبحتنَم،زغلملاُلجرلااهَّيأينربخأ«



؟كاخأمأ،كتخأ،كّمأ
.خأالوٌتخأالوٌّمأالوٌبأّيدلسيل

؟كؤاقدصأ
.اهانعماًدبأفرعأملةملكمدختستتنأنآلا

؟كنطو
.هيفعقيعضومَّيأفرعأالانأ

؟لامجلا
.ةدلاخٍةهلآك؛ّهبحأنأاٍّقحيناكمإبناك

؟بهذلا
.هللاتنأهركتامكههركأ

؟بيجعلابيرغلااهُّيأهُّبحتيذلاام،نذإ
ىلعألاب...ىلعألاب...ُّرمتيتلا...مويغلا...مويغلاُّبحأ

)45(»!ةعئارلامويغلا...
،ةشاشلامامأاًديحو؟تنرتنإلانمدملهيرتروب»زغلملالجرلا«اذهمّدقيالأ

ةميغوههجاتحيامّلكـهلإالوٌنطوالوٌّمأالوٌبأهيدلسيل
اذهلثمنمريخألاجتانلا.هبّصاخلاتنرتنإلازاهجاهبلّصتمةيمقر

لهاجتعم،»نولطنبيفةميغ«ىلإلّوحتتاهسفنتاذلاَّنأعبطلابعضولا
يكسيفوكايامريميدالفلخد1915ماعيف.اٍّدججعزمءيشكيسنجلاطبارلا
قلقلااهنععفديلو،ّةباشةأرماىوسُرخآٌسيلجاهيفنكيملراطقةبرع
تردصامدعب.»نولطنبيفةميغانأ،ًالجرتسلانأ«:ًالئاقهسفناهلمّدق

يفعضوتلّديجٍلكشبحلصتةلمجلاَّنأفشتكاهيتفشنمتاملكلا
:)46(»نولطنبيفةميغ«ةديصق،لّوألازرابلاهلمعةباتكيفأدبوةديصق

ةَّمهماذًالجردعيمل«
لتبمءيش
فيطلو

.»نولطنبيفةميغـ
طوطخلابنالعإ؟سنجلا»نولطنبيفةميغلا«اذهلثمسراميفيكيلاتلاب
وهاذهاُّمبر«:حارتقالااذهبأدبتارئاطلاتّالجميف)xix(ةدحَّتملاةيِّوجلا

:ًالئاقنالعإلايضمي.»ةيفطاعلاكتايحلجأنم...دهعتمبةناعتساللتقولا
َِملاذل،مهتاويحيفبناوجلانمديدعلاباومتهيلنيفرتحمسانلارجأتسي«
يفنوفرتحمنحن؟ٍّصاخصخشداجيإىلعانودعاسيلنيفرتحممدختسنال
يوديلالمعلابدهعلادعب.)47(»مويلكهلعفناموهاذهـتاقالعلا



بيذعتلا)مظعم(ـبدهعلادعبو،ثلاثلاملاعلالودىلإ)ثُّولتلامظعمو(
تايالولاقيرطنعبيذعتلاىلعاُوبَّردتاُّمبرنيذلا(تايروتاتكيدلاىلإ
ءاربخلاىلإةيسايسلاانتايحبدهعلادعبو،)نّيينيصلانيصّصختملاوةدّحتملا

ءايبغألاىلإرظناـةَّمَهملااُولَّمحتينأنمادجُّلقأّمهنيذلا(نيِّيرادإلا
ةيلمعلاهذهذخأنالِملـ)يروهمجلابزحلاتاباختنايفنوسفانتينيذلا

انقتاعىلععضنِمل؟هسفنسنجلابدُّهعتلايفرّكفنويقطنملااهجتانىلإ
ةسراممىلعةأرماوانأقفَّتننأدعب؟ةنّمضتملاهتاكابتراِّلكبءارغإلادهج
نوكيثيحبابابشرثكأليدبديدحتىلإطقفجاتحياّنمٌّلكف،سنجلا

نمَّبُحلاسرامياَّنمٌّلكامنيبربكأةقدبوأ(بحلامهتسراممءانثأ
دوعنكلذدعبوًائداهاًراوحيرُجنوًابارشلوانتننأعيطتسن)مهلالخ
ةقيرطلانإف،لاصفنالااذهلثمدعب.اًّديجًاباتكأرقنوحيرتسنلاننكاسمل

.دّرُجملافنعلالالخنمـعبطلابـنوكتسعقاولابلاصتالاةداعإلةديحولا
ىلعزيكرتلاناك،اًعُّقوتّلقأسيلتابارطضالاهاجتيلاربيللاراسيلالعفُّدر
هذهلشف؛ةلهاجتملاجمدلادوهجوةيعامتجالاجماربلانعةرَّرُكملامهتاراعش

ةيعامتجاةايحلةصرفِّيأنمنيرجاهملانمّباشلاليجلادَّرَجءايشألا
نأانيلع،ظفاحملاماقتنالاتالايخيفسامغنالانمًالدب.ةميركةيداصتقاو
ّليختاننكميله:ةفينعلامهتابارطضالقمعألابابسألامهفلدهجلالذبن
هيفاًهَبتشُم،اٍّيرصنعةطلتخمةقطنميفشيعياٍّباشنوكتنأينعياذام
سيل،ةكَّكُفملاُرسألاوةقافلابًاطاحمو،سيلوبلاهبشُّرحتيو،قبسملكشب
ةظحللايف؟لبقتسملايفلمأالب،هفيظوتنكميالاًبلاغنكلوًالطاعطقف
سانلاءالؤهتجرخأيتلابابسألاحّضتتسرابتعالايفاذهّلكعضنيتلا
طقفاّهنأيهكلترظنلاةهجويفةلكشملا.ضرتفموهامكـعراشلاىلإ

سرامتنأ:يتاذلااهَدُعبةلهاجتم،تابارطضاللةيعوضوملالاوحألاركذت
ءرملاطبتريفيكاٍّينمضنِلُعتنأ،اٍّيتاذاًحيرصتِقلُطتنأوهبغشلا

رصعيفشيعننحن.ةيتاذءرملااهلعجيفيكو،ةيعوضوملاهلاوحأب
قرسيوهوهيلعضبقلاَّمتاًرهاظتمّليختننأاننكميهيفو)xx(ةيكينيسلا

مُّالكلايفةاجفأدبيسنأدجنس،هفنعبابسأةفرعملهيلعطِغُضوقرحيو
صُّلقتىلإارًيشم،يعامتجاسفنملاعوأ،عامتجاملاعوأ،يكارتشالماعك
،ةيوبألاةطلسلاخّسفتو،يداصتقالانامألامدعديازتو،يعامتجالاكارحلا

هّنكلو،هلعفياذامملعيوه.ةرّكبملاهتلوفطيفّيموُمألاِّبحلاصقنو
نم»يكبوركطباضلااهُّيأعمتسا«ةريهشلاةينغألايفامك،كلذعمهلعفي
،)مياهدنوسنفيتسلتاملكلا(نياتسنريبدرانويلل)xxi(»يبرغلاِّيحلاةّصق«



:»حيرصيعامتجاضرموهثادحألاحونج«ةلمجىلعيوتحتيتلا
...ِّبُحلاىلعلصحنمل«

..هيلعُلوصحلاٍلفطّلكلُّقحييذلا
..نيحناجاَنسلُنحن
..نيموهفمرُيغُنحن

ةبيطكانهانلخادقامعأيف
...

..يُِّمأبرضييبأ
..ينُعفصتيُِّمأ

..يعويشيِّدَج
..تارَّدخملاعيبتيتَّدَج
..براشاهيدليتخأ
..ًاناتسفسبلييخأ

اًعئاضينوكببساذه،ميحرلاِّيبراي
...

َمتُشينأديريالُّيبصلا
..ةديفُمةفيظوديريوه
..ةارذقبهعدخعمتجملا

ضيرماٍّيعامتجاوهو
...

؛ةفيظوىلعلصحا:يلاولاق
..ادوصلامِّدُقييبغ
قمحأينَّنأينعيام

..عمتجمللاٍّودعتسلانأ
»لمعللٌّودعانأ

اهسفننعنلُعتاهَّنإ،اٍّيعامتجااًضرمةطاسببّلثمتالتاوذلاهذهلثم
مهقزأملةفلتخمرظنتاهجوقرافملكشبمِّدَُقتو،ضرمللتاديسجتنوكتل

وأسفنلاملاعوأ،يكارتشالالماعلااهباهفصيسيتلاةيفيكلابطبضلاب(
،تابارطضالاىلعلعفلاِّدرِّيأيفريكفتللىنعمالفةياهنلايف.)يضاقلا
اذهو،نائِّيسامهالك،نيلاتسريشيسناكامك:أوسألاوه،يلاربيللاوظفاحملا
،تابارطضالاهذهليقيقحلارطخلانعنابناجلاهنلعأيذلاريذحتلانَّمضتي

اذهلعفلاّدر.»ةتماصلاةيبلغألا«ـلةلوهسبّعقوتملالعفلاّدريفنماكلا



يفثدح)ةطاسببلعفِّدركهعملماعتلاَّمتينأعبطلاببجياليذلا(
ـورفألا،ةيكرتلا(ةّيلحملاتاعمتجملايفامك؛هتقيرطب»يلَبق«طاشنةروص
يتلااهتاكلتممةيامحلةيلهألااهتادحواًعيرستلّكشيتلا)...خيسلا،ةيبيراك

ّيأبةّقلعتملاحئاصنلاضفرننأانيلعاًضيأانه.ةبوعصباهيلعتلصح
ةريغصلاتّالحملاباحصأله:عارصلااذهيفمعدننأانيلعبناج

نيفينعاوناكنإونّييقيقحلانيرهاظتملاَّدضةهفاتلاةيزاوجربلانعنوعفادي
ىًوقلنومواقمةيقيقحلاةلماعلاةقبطلانعنيّلثُمملانأمأ،ماظنلاَّدض

َّدضههيِجوترصتقياماًبلاغنيرهاظتملافنع؟يعامتجالاخُّسفتلا
قطانملانمنكتملتقرسيتلارجاتملاوتقرتحايتلاتاراّيسلا.مهتاكلتمم
يتلااهسفنةقبطلانمةبوعصباهيلعلّصحُتملاتاكلتمملانمتناك،ىنغألا

نيبناجنيباًعارصحبصأفقوملاَّنأةنيزحلاةقيقحلا.نورهاظتملااهلخادامن
لخادفُّظوتلايفنيحجاننولازيالنيذلاءالؤه:تازايتماللنيدقافلانم

نيرداقلاواذهلعفيفمهرارمتساةجردل،اٍّدجنيبضاغلاءالؤهوماظنلا
معدييذلاعارصلا.مهعمتجمنمرخآلابناجلاةمجاهمىلعطقف

يفوه؛عمتجملانمنيفلتخمنيئزجنيباًعارصسيليلاتلابتابارطضالا
سيلنيذلاءالؤهنيب،عمتجملاوعمتجمـاللانيبعارصةيلاكيدارلاهتورذ
ءالؤهنيب،هورسخيلءيشّلكمهيدلنيذلاءالؤهوهورسخيلءيشمهيدل

.ىمظُعلاحلاصملامهيدلنيذلاءالؤهو،مهعمتجميفةحلصمالبنيذلا
(ناموابتنومجيز؟فنعلانمعونلااذههاجتنورهاظتملاعفدناِملنكل

xxii(لاعفأبتابارطضالافصوامدنعانهحيحصلاقيرطلاىلعناك
تابارطضالاف،رخآءيشِّيأنمرثكأ.»نيلّهؤملاريغونيصقتنملانيكلهتسملا«
امدنعفنعبتذُِّفنكُّلمتلاةبغرنعريبعت،مدهللاٍّيكالهتساًالافنركتناك

قيرطنع(»ةطبضنملا«ةقيرطلاباهسفنكاردإىلعةرداقريغتحبصأ
،ليصأرهاظتةظحلىلعاًضيأتابارطضالاتنّمضتعبطلاباذكه.)قُّوستلا

انتاويحيفانطيحتيتلاةيكالهتسالاايجولوديألانمرخاسلاِّدرلانمعون
ةيناكمإنمروفلاىلعاننودِّرجتامنيبكالهتسالاىلإاننوعدتمتنأ«:ةيمويلا
ةحاتملاةديحولاةقيرطلابانهكلذلعفنكلذلـطبضنملكشبكلذلعف

دعبامانعمتجم«ةقيقححضوأامةقيرطبفنعلافيلاتلاب»!انل
.ايجولوديأللةيِّداملاَةّوقلاةبعصوةظوحلمٍةقيرطباًرِهظُم»يجولوديألا

ملاهَّنأةقيقحيفنكلو،هتاذاهفنعيفنكتملبغشلالامعأيفةلكشملا
تسيلو،ةسكترمتناك،ةيوشتينتاحلطصمبـاٍّقحاٍّيتاذـاًديكأتنكت

هَّنأىلععَّنَقُمدسح،ةّوقللراهظإكعَّنقُمسئايوزجاعبضغ،ةلعاف



.رصتنملافنرك
ٍتاملكب.ىنعملاديعتسيوغارفلاَّدسيليتأيسَنيدلاَّنأوهرطاخملادحأ

نمَرخآٍطمنباهنولكشيٍةلسلسيفَعضوتنأجاتحتبغشلالامعأف،ىرخأ
:شيعلايفانتقيرطلٍديدعتكةيلاربيللاةيبلاغلالبقنمكَرُديفنعلا

فنعلاوفنعلاف،نيتلاحلااتلكيف.ةيراحتنالاتاريجفتلاوةيباهرإلاتامجهلا
يتلااهتاذىوقلادلويامهنمّلكو،ةتيممةعشبةرئاديفناكبتشمّداضملا
)xxiii(سيفنتةيلمععملماعتننحنفنيتلاحلااتلكيف.اهتبراحملواحي

ةنراقملاب.زجعللينمضلالوبقلاوهفنعللديحولاليدبلاثيح،ءايمع
نم«تارهاظتاهَّنأىلعمَهُفتيتلاةدّحتملاةكلمملاوسيراببغشلامعأب
ُّمتيةيباهرإلالامعألاف،ءيشببلاطتالةفينعتابارطضا؛»رفصىوتسملا

.نيدلاةطساوبمّدُقملاقلطملاىنعمللاًقفواهذيفنت
ةمواقملالعفىلعًالثممّدقتالأ.ةيبرعلاتاضافتنالاكانهفكلذدعبنكلو

ةيلوصألاو»ايتاذ«ماّدهلافنعلانيبفئازلارايخلابّنجتييذلايعمجلا
؟ةينيدلا



)i(مضييسنرفلالصألانكلو»ةعتملا«يهحلطصمللبرقألاةمجرتلا
عميسنرفلاظفللاقاحلإمتيسكلذل،يسنجلامزاجروألاةعتمموهفماضيأ

ةمجرتلايفهيلعقفتملاوهيسنرفلاظفللانأةصاخ،ةروكذملاةمجرتلا
هبقحلينلفيزيلجنإلاةعتملاحلطصمركذينيحيفو.حلطصمللةيزيلجنإلا

.يسنرفلاظفللا
)ii(LeeEdelmanدحأو،ستاتةعماجبيكيرمأةيزيلجنإةغلذاتسأ

.QueerTheory،»ةذاشلاةيرظنلا«هاجتايفنيمهاسملا
)iii(ةيصخلا«و»ينملا«ظافلأنمةبكرمريقاقعلاءامسأ«.

)iv(CatherinetheGreat)1729-1796(ىلإ1762نمايسورةروطاربمإ
.اهتايحةياهن

)v(ةلاحلاتناكديورفدنومجيسةيمستلاقفوارودوأرواباديإ
.»ايرتسيهلايفةلاحليلحتنمءازجأ«:هباتكيفاهشقانيتلاةيريتسيهلا
)vi(HaysCodeىلعةضورفملاةيباقرلادعاوقلاةعومجمىلإةراشإلا
ةباقرلاسيئردهعيف1934ماعتأدبيتلاودويلوهيفمالفألاجاتنإ

.1968ماعىتحترمتساوزيهليوكاذنآ
)vii(ToHaveandtoHaveNot1944ماعجاتنإ

)viii(رخآلايحلطصمنيبناكالكاجقّرفيotherريغصلالوألافرحلاب
،)Autreةيسنرفلاب(ريبكلالوألافرحلابOtherرخآلاو،)autreةيسنرفلاب(

تحتجردنيوهو)ego(انأللةسكعنملاةروصلابقلعتملوألاموهفملاف
ىلاعتت،ةيرذجرثكأةيرخآنعّربعيريبكلارخآلانأنيحيف،ليختملاموهفم
يهفكلذل،نيناوقلاوةغللاىلعقدصتدقو،ليختمللةمهوتملاةيرخآلاىلع

ليلحتللاقفو»يعواللا«نأناكالىريو،»يزمرلا«موهفمتحتجردنت
يفريبكلارخآلاركذنامدنع.ريبكلارخآلا»باطخ«لثمييذلاوهيسفنلا
ريغصلارخآلاركذنسنيحيفةمخضفورحلالخنماذهنوكيسباتكلا

.ميخضتلااذهنودب
)ix(Fisting.

)x(SnuffMovies.
)xi(objetpetitaهنعثحبنيذلاةبغرلاعوضومنعربعيحلطصملا
ةدعملاتاعوضوملاىلإريشيلباقملايف.lathouseحلطصم،ريغصلارخآلايف

.objetpetitaلحملحتلةيجراخلاىنبلالبقنماقبسم



)xii(تايقالخأ«نعهترضاحميفيفناكالكاجاهحرطةيؤريه
اهبمتهاو،1963ماع»داسوطناك«هلاقمو،1958ماع»يسفنلاليلحتلا

متيانهو،»يلاثملايئانثلاداسوطناك«هلاقميفكيجيجيوفالساهحرشو
داسو،ماتلايقالخألاطناك؛داضتلاةمقيفهنأودبييذلايئانثلانأحرط
.يلابماللاويلاعتملايقالخألاامهفقوميفناهباشتمامه،ماتلايقالخأاللا
)xiii(ThomasdeQuincey)1785-1859(هباتكبروهشميزيلجنإبتاك

.)نويفأنمدمتافارتعا(
)xiv(ةملكلحم»ةماعلانكامألايفنيخدتلا...«ةلمجكيجيجعضي

.يزنيوكيدليلصألاصنلابةدوجوملا»ةلطامملا«
)xv(NormanTebbitt)1930(ظفاحملابزحلايفوضع،يناطيربيسايس

1987ىلإ1985نمةرتفلانمهسأريذلا
)xvi(repressivedesublimation

)xvii(ديسلالادلاىلإريشيـلازمرنأىلإةراشإلاردجتMaster

Signifier،ـلاامأ،ةفرعملاىلإريشيـلازمرنيحيفaرخآلاىلإريشت

تاذلاىلإريشتـلاو،ةطرفملاةعتملاوأ،)other-autre(ريغصلا

نعفلتختيلامسأرلاباطخىلإريشتيتلاوانهةروكذملاةغيصلا.ةمسقنملا
يوتحتيتلاوناكالاهانبتيتلاىرخألاةعبرألاتاباطخلابةقلعتملاغيصلا

.اهسفنزومرلاىلع
)xviii(يتآلاكنوكيناكالدنعديسلاباطخليزمرلابيترتلا:

)xix(UnitedAirlinesةدحتملاتايالولابةيسيئرلاةيوجلاطوطخلا.
)xx(ةيناسنإلاتاهجوتلانمككشتملايركفلاهاجتالاىلإحلطصملاريشي

.امومع
)xxi(WestSideStory1961ماعجتنأيذلايئانغلايكيرمألامليفلا.

)xxii(ZygmuntBauman)1925(يسكراميدنلوبعامتجاملاع.
)xxiii(passagesàl’acte,عباطيذلعفنعربعييناكالحلطصموهو

نيبوفينعلاضرغلاوأةركفلانيبةفاسملايهو،يمارجإوأفينع
.يعقاولادعُبلانيبوريبكلارخآلانيبةفاسملاوأ،هذيفنت





يهةحودلابِّيمالسإلاِّنفلافحتميفPO24.1999ـبةمَّقَُرملاةعطقلا
ىطسولاايسأوأناريإنمرشاعلانرقلانمطيسبيرئاديفزخقبط
ةيضرألايفءادوسةباتكبفَرخَزُم،مس43هْرُطق،)دنقرمسوأروباسين(

ٌعاَيضِمِيأرلاُزجاعو«:دايزنبىيحيلبوسنمَلَثمبءاضيبلاةيبناجلا
تعنُصقابطألاهذهلثم.)i(»اَرَدَقلاََبتاَعٌرَمأتَافاَذإىَّتَح،هِتَصرُفل
اَّمبرٌّيسنَمٌّنفـلكألادعبوءانثأنيمِّلعتملالاجرلانيباًبسانماًراوحريُثتل

ىلعةبيرغةسرامميهو،طناكليوناميإوهريخألاميظعلاهسراممناك
)»لمعتاءادغ«(لمعتابجوكطقففرُعتيتلا،ةعيرسلاانتابجورصع

.ريكفتللتابجوسيلو
هطيحملخاد)يّنفٍلمعك(قبطللجمدلااذهلثمف،كلذىلإةفاضإلاب
ةسرامملانعحضاوفالتخايف،يمالسإلاِّنفلايفةّماعةمسوه)ةبجولا(

ةلاصيفةسّدقُمةحاسميفّينفلالمعلالزعتيتلاةيديلقتلاةيبوروألا
ةلوبملاف،)ii(اشوددنعفكلذل(ةيمويلاتاطاشنلانعهلةدَّرَجُم،ضرعملا
،)iii(يب.)يّنفضرعميفاهيفتضرعيتلاةظحللايفاٍّينفًالمعتحبصأ
ىلعلمعامدنع.ةمسلاهذهبعوتسا،يمالسإلاِّنفلافحتمىنبمسدنهم

سمشلابعلعملماعتلانمًالدبهَّنأكردأ،هميمصتلةيساسألائدابملا
فحتمىنبمانلَّيختنإ.هعورشميفهفِّظَوينأهيلع،شِّوَشُمٍرصنعكّلظلاو
ّلظلاوءوضلابعلةيفيكنمٍدَّرجُمٍءيشكوىنبمكةطاسببيمالسإلاِّنفلا

يذلاّطخلاـلمتكمريغلمعمامأنحنف،هلانكاردإىلعريثأتلايف
ءزجلايهلظلايفىقبتيتلاءازجألاورهبملاسمشلاقارشإءازجألصفي
ةّيلكهبعوتسننألجأنم:انقبطىلعقُدصيهسفنرمألاو.ىنبملللّمكملا

.لكألاةيلمعلخادبهعضننأانيلع،يّنفٍلمعك
تفّشكتهتلاسر:اًدّدحمًاتقؤماًعاقيإاوعبتقبطلايفاولكأنيذلاسانلا
املاطف،اًديقعترثكأةيلمعّمتتانهفلاحِّيأىلع.ىشالتيماعطلاواٍّيجيردت

ىلعًابوتكملثملالعفلابأرقينأءرمللاًبلاغنكمي،ًائلتممقبطلاناك
وهو،فصتنملايفدوجوملامسرلاوهيلاتلاباٍّيجيردتفَّشكتيام؛ّفاوحلا

لكأييذلانابعثللةريهشلاةروصللةهباشملاةايحلاةيرئادلٌزمرحوضوب
ةيئاهنلاةلاسرلايه»ةايحللةميظعلاةرئادلا«هذهلهنكلو.هليذ
يذلازمرلانمعونىرحألابوهيزكرملامسرلاناكولاذام؟قبطلل

طقفمّدقيةقيقحلايفهّنكلو،ةقيمعلاةقلطملاةقيقحلامّدقيهَّنأبرهاظتي



؟ةفئازةمكحلةهفاتةمس
تاراركتلاهذهلثاميفصتنملايفُّيرئادلاُمسرلاسيلأ،ىرخأٍتاملكب
)خلإ...،»تومينأبجيِدلُوءيشّلك«،»ةايحلايهةايحلا«(:ةقيمعلا
ةمكحنوكينأضرتفموهامبةيساسألاانتريحىلعّيطغتطقفيتلا
هلوقنلءيشانيدلنوكيالامدنعلمجلاهذهلثممدختسننحن؟ةقيمع
ةمكحلاهذهلثملةهفاتلاةعيبطلا.ءامكحودبننأكلذعمديرنانّنكلو
لثمبهبحصتنأكنكميثدحيءيشّيأ:لاثمألاةيزاهتنايفاهسفنفشكت
نمطقف«لوقتنأكنكمي،حجنوةريبكةرطاخممهدحأرطاخنإ؛مئالم
ال«:لوقتنأكنكمي،لشفنإ.»!ميظعءيشللصي،ميظعلكشبرطاخي
»!بعصأكطوقسناك،ىلعأتقلحامَّلك«وأ.»رايتلاَّدضحبستنأكنكمي

ةمكحلاهذهلثمءاوخىلعُرخآُليلد.اًقيمعاذهودبيسىرخأةّرمو
ًامئادودبتُّلظتسةجيتنلافـاهِّبلنعرظنلاضغبـهَّنأوهةيلاثملا

ةيدبألايفرِّكف،اهّذالموةيضرألاةايحلاتالياخمكرشيفعقتال«.ةمكحك
عمحلصيهسفنرمألاَّنكلو،اًقيمعًالثمودبي»!ةديحولاةيقيقحلاةايحلاك

ةايحلايه،ةيضرألاكتايحبعتمتسا،ةيدبألالايخلحمطتنألواحتال«
ةايحلاضراعيالميكحلالجرلا«نعاذامنكلو.»!كيدليتلاةديحولا
ريُنيةيدبألاعاعشىرينأىلعٌرداقوه،ةيضرألاةايحلالجأنمةيدبألا

لصفتيتلاةّوُهلالبقيميكحلالجرلا«ةيناثةّرموأ؟»ةيداعلاانتاويحيف
عمجننأنكميالنونافلاانَّنأفرعيوه،دولخلانعةيضرألاانتايح

؟»كلذىلعرداقلاهدحوهللاـاًعمنينثالا
اذهلطبضلابًالثاممسيلقبطلاّةفاحىلعيذلالثملافلاحِّيأىلع
رمأتافاذإىتح،هتصرفلعايضميأرلازجاعو«؛ةمكحلانملكشلا
نادقفدعب،يذلاصخشلاوهيأرلازجاع«:َهبِّلقنانعد.»اردقلابتاع
ةعئاشةلمجلاهذهفةطاسبب.»ردقلالمعنمهلشفَّنأىريال،هتصرف
هرّرقءيشّلكفصرفللهعاضخإنكميءيشالنأنيدلاانربخيذإ،اٍّينيد
املوقيال،قمعبأرقنلو،قبطلاىلعدوجوملالثملانكلو.ضماغلاردقلا
ٌعضاخءيشّلك،ٌرََدقدجويال«:ةطاسببتسيلهتلاسر:عئاشلااذهضراعي

يف:قبطلامادختسالّتقؤملادعُبلايفًةيناثرِّكف؟نذإهتلاسرام.»صرفلل
قبطلاّفاوحىلعبوتكملاًالوأفويضلاظحاليامدنع،ةبجولاةيادب

ىلع؛صرفلاىلعلوصحلايفةنِّمضتملاةيزاهتنالانعٍسردكهنوكرتي،ئلتمملا
،ةعئاشةئبتخملاةيقيقحلاةلاسرلاَّنأنوريقبطلايهتنيامدنعفلاحِّيأ

اهنوءرقيو،اهيلإنودوعيف،ىلوألاةباتكلايفمهتتافةقيقحلاَّنأنوكرديو



،رَدَقلاةهجاوميفةصرفلانعتسيلاهَّنأيفمههجاوتطقفكانهو،ةيناث
نأمهرودقميفهَّنأفيكنع:مامتهاللةراثإواًديقعترثكأءيشنعنكلو

.مهَرَدقاوراتخي
ىوتسملايفىندألا.نيرجاهملالاّمعللٌّميخمكانهةحودلايحاوضيف

دلبلاطسوةرايزلةيّرحلامهيدلمه.لابيننمنومداقمهنيبيعامتجالا
لاجرلاىلعرظحيةعمجلامّايأيففلاحّيأىلع؛ةعمجلامّايأيفطقف
ببسلاو،ةعيرذدَّرجمعبطلابهذهنكلوـقوستلاتالومةرايزباَّزُعلا

لاّمعلا(ىنغألانيقِّوستملاعمطالتخالانمنيرجاهملاعنموهيقيقحلا
لّمحتمهنكميالومهلحومسمريغ؛رطقيفنيديحونوشيعينورجاهملا

.)مهعممهتالئاعبنايتإلاةفلكت
لَّيختنوةيداعلاةايحلاىلإِّنفلاخيراتوتّايرفحلايلاعأنملزننانعد

يزكرملاقوسلابونجببشعلاىلعنوحيرتسينيِّيلابينلالاّمعلانمةعومجم
زبخلاوصّمحلانمًةعضاوتمًةبجونولكأيمه.ةعمجموييفةحودلايف
يفنيكمهنم.دايزنبىيحيةلاسرحّضتتىَّتحاٍّيجيردتهنوغرُفي،انقبطيف
ملولاذام؟اًضيأانيلعاذهقبطناولاذامنكل«:مهنمدحاولوقي،راوح

نمىوكشلانمًالدبـولاذام؟نيذوُبنمكانهشيعننأانردقنكي
؟اهرّيغنوةظحللازهتنننأانيلعناكـانِردق

انديعضننأاننكميـاًمّهوتمسيلمالسإلايفيرُّرحتلايلاكيدارلانومضملا
خيراتيفةيقيقحةدَّدحمةظحل«،ةيتياهلاةروثلا:ّعقوتمريغناكميفهيلع

َّدضيروثلاعارصللةيقيقحلاتايادبلانمةانثتسميتياهتناك.»ملاعلا
ناكيتياهيفطقف:1804ريانييفلالقتسالابتهتنايتلاو،ةيدوبعلا
نالعإلاناكيتياهيفطقف،ةّيلكهيلعاًقفاوتمةيناسنإلاةيّرحلانالعإ

يعامتجالاماظنلاعمةرشابمةهجاوميف،رئاسخلاّلكمغرباًموعدم
يفدحاوثدحدجويال«،ببسلااذهل.»مّايألاهذهليداصتقالاقطنملاو

ىلعرطيسملايملاعلاماظنللاًديدهترثكأهتانّمضتتناكّهلكثيدحلاخيراتلا
ةروثيمَّظنمنماًدحاوّنأعّسومٍلكشبًافورعمسيل.)48(»ءايشألا

لجر(Bookmanنامكوبنوجبًافورعماًِّرشبمَدوسأاًدبعناكيتياه
ظفلف،ىربكلاةأجافمللو،ّملعتمهَّنأىلإريشييذلامسالااذه،)باتكلا

.نآرقلاىلإلبسَّدُقملاباتكلاىلإريشيال»باتكلا«
»ةيعويشلا«ةيفلألاتاروثللميظعلاديلقتلانهذلاىلإعجرتسنانلعجياذه

ةعومجماوناكةطمارقلا.جنزلاةروثو،»ةطمارقلاةلود«ةّصاخ،مالسإلايف
ثيح،)مويلانيرحبلا(ةيبرعلاةريزجلاهبشقرشيفةزكرتمةيليعامسإةيفلأ



ىلعاوضّرحمهَّنأل؛نونادُمًةداعمه.م899ماعةيبوتويةيروهمجاوسّسأ
رجحلاىلعاَولوتسا،م930ماعجحلامسومءانثأ:»باهرإلانمنرق«

رصعَّنأىلإةراشإللجأنمذِختايذلافُّرصتلااذه،ةّكمنمدوسألا
ةطمارقلافده.دعباميفنوناقلاعيطينأهيلعدحأالو،أدبدقِّبُحلا
سلجمبةموكحمتناكةلودلا،ةاواسملاولقعلاىلعينبمعمتجمءانبناك
تاكلتمملاّلك.هئاكرشنمضةيادبلانمنوكيسيئرعم،ّةتسنمنّوكم
اوناكةطمارقلاَّنأنممغرلاىلعو،عابتألانيبلدعبتقُِّرفعمتجملالخادب

تناكمهتطشنأ:اٍّيرساًعمتجماونوكيملمهَّنأّالإ،َقلغمعمتجمكنيّمظنم
،ةرصبلايفديبعلاةروثباًعوفدمناكمهُدوعص.حوتفملكشبةرشتنموةّماع
15لاوطترمتسايتلاكلت»جنزلاةروث«؛دادغبةطلستلخلخيتلاكلت

نمةقطنمللاوبلُج،ٍدبع500,000نمرثكأاهيفكراشو)م883-869(اًماع
ّيلع«ىعدييذلادوسألادبعلا،اهدئاق؛ةيمالسإلاةيروطاربمإلاءاحنأعيمج
أدبو،ةرصبلاقاوسأيفنولمعينيذلاديبعلاةاناعمنممِدُص»دّمحمنب

ةيّرذنمّهنأمعزوه.مهتيذغتطامنأو،مهلمعلاوحأنمقّقحتلايف
ماظنلةوعدلايفأدب،هُمعزَلبُقيملامدنعو؛بلاطيبأنبّيلعةفيلخلا
ناكولّىتحةءافكرثكألالجرلامكحينأهلاًقفوبجي،يلاكيدارةاواسم

لثم(نّييمسرلانيخّرؤملاَّنأـةداعلاكـنذإبجعالـاٍّيسابعاًدبع
.ةضافتنالل»ةعشبلاوةيشحولا«تافصللطقفاوراشأ)يدوعسملاويربطلا

ىرخأةوطخوطخننأانيلعنوكيالمل،نّييلابينلالاّمعلادهشمىلإدُعنل
)قدنفيفةفاظنةلماعاهنأبه،ةرجاهمةلماعاًضيأيه(ةأرماّليختنل

ًءاذغطقفمهلمّدقتالةأرملاَّنأةقيقح؟انقبطيفماعطلامهلمّدقتو
ةلالداهلـقبطلاىلعةشوقنملاةلاسرلاـركفللءاذغاًضيأنكلولكألل

َهيحوَّنأةيادبلايفدقتعادمحم؛مالسإلايفةأرملارودبةّقلعتمةّصاخ
هللاقلخنمدحأنكيمل«:اهيلعّيروفلاِهلعفُّدرناك،ٌّةيرعشٌتاسوله

ةملسملاـهتلاسربلّوألانمؤملا.)iv(»نونجموأرعاشنمّيلإضغبأ
ةيرقلانونجمرودولمتحملاريغكّكشتلانمّلكنمهتذقنأيتلاو،ىلوألا

لاّمعلامدختيتلاةأرملاتناكولاذامنذإ.ةأرما؛ةجيدختناكـ
نأةقيقحبلاجرلارِّكَُذتلةمكحبّصاخلاقبطلااذهتراتخادقنيرجاهملا
ردقّهنأ،ىرحألابوأـةيردقةلأسمسيلاًضيأوهاهتداسنمىندأاهنوك

برغلايفًائيسماًمالعإاًرخؤمهجاُويمالسإلاّنأمغرب؟هرييغتنكمملانم
دوجوةيفيكىرننأنكميانَّنأالإ،ءاسنلااهبلماعييتلاةقيرطلاببسب

.يكريرطبلاهحطستحتئبتخماًمامتفلتخمنومضم



فحتميفPO24.1999ـبةمَّقَُرملاةعطقللةيئاهنلاةلاسرلانذإيههذه
تاحلطصمببرغلاةهجاوميفقرشلالعجنلليمناملاط:يمالسإلاِّنفلا

الـةجودزمةهجاومنَّمضتيثلاثعضوميففقيمالسإلاف،ةيّرحلاوردقلا
ضرتفيامهنمّلك،ءرملاهديرياملعفلةيّرحلاالوىمعألارَدَقللعوضخلا

قمعأةيّرحىرحألابنكلو،نيحلطصملانيبةدرجمةيجراخةهجاوماًفلس
ريبكلكشبرِهُظتطسوألاقرشلايف2011ثادحأ.انِردق)»رايتخا«(ريرقتل
دوعنلةجاحبانسلنحنف»ّديجلا«مالسإلادجنل:ٌظَِقيوٌّيحثاريملااذهَّنأ

.اننيعأمامأاًفِّشَكتُم،انههدجننحن؛رشاعلانرقلاىلإ
عبَّتي،ةّماعلاةدعاقللاًقفو،ةريخألاهتمزأنميوطلسماظنبرتقيامدنع

ئجافملكشب:ٌضماغٌعّدصتثدحي،يقيقحلاهطوقسلبق؛نيتوطخهخُّسفت
رمألاسيل.نيفئاخاودوعيملةطاسببمهَّنأو،تهتناةبعللاَّنأسانلافرعي
ِّدركاهُكاردإّمتياهتاذةطلسللهتسراممنكل؛هتَّيعرشَدَقَفيماظنلاَّنأطقف

ةروثليّكيسالكدرسوهو،»هاشنهاشلا«باتكيف.روعذمٍزجاعٍلعف
دحأيف:عُّدصتللةمساحلاةظحللا)v(يكسنيشوباكدراشيردَّدح،ينيموخلا
هيفخرصامدنعكّرحتينأٌديحوٌرهاظتمضفر،نارهطيفقرطلاتاقرتفم

نارهطتفرع،نيتعاسلالخيف،ةطاسببروعذملايطرشلابحسناو،يطرش
اذهتلتيتلاعراوشلابرحَّنأنممغرلاىلعو،ةثداحلانعاّهلك

ةبعللاَّنأبامةقيرطبنوفرعياوناكسانلاَّلكَّنأَّالإ،عيباسألتَّرمتسا
.تهتنا

يفداجنيدمحأحلاصليوسومرسخامدعبهباشمءيشثدحيملأ
.ثدحَّامعىؤرلانمديدعلاكانه؟2009ماعةرّوزملاةيناريإلاتاباختنالا
هبشيلكشببرغللةدِّيؤملا»حالصإلاةكرح«ةورذكتارهاظملامهضعبىأر

ةروثليناملعلعفّدرـخلإ...،ايجروجوايناركوأيف»ةيلاقتربلا«تاروثلا
ـةيلاربيلناريإهاجتىلوأةوطخكتارهاظملااومّعدمه.ينيموخلا

يسكعلكشباومجوهدقو.ةيمالسإلاةيلوصألانمةرّرحتمةديدجةيطارقميد
وهناك:ةقيقحلايفرصتناداجنيدمحأَّنأاودقتعانيذلانيكِّكشتملانم

بابشلاوةطّسوتملاتاقبطلانميوسوممعدءاجامنيب،ةيبلغألاتوص
َّنأةقيقحهجاونوماهوألااَّنعضفننانعداولاقمه،ٍراصتخاب.نيّضغلا
نيذلاءالؤهكانهمث.ناريإهُّقحتستيذلاسيئرلاوهداجنيدمحأ

داجنيدمحأنيبوهنيبتافالتخالاويتونهكلاءانبلايفاًوضعيوسوماوربتعا
،ةيوونلاةقاطلاجمانربلامكتسادارأاًضيأيوسوم:ةيرهاظتافالتخاُدَّرجم
ينيموخلانملماكلامعدلاىلعلصحو،ليئارسإبفارتعالاَّدضناكوهو



.ةيطارقميدلاّلكتعمقامدنع،قارعلاعمبرحلاءانثأءارزولاسيئرنوكيل
يدمحألنّويراسيلانومعادلامهنزحللةراثإءايشألارثكأنإفةياهنلايف

.يناريإلالالقتسالاوهاٍّقحرطخيفيذلاءيشلانأنوريمه؛داجن
،ةبخنلاداسففشكو،دلبلالالقتساعمفقوهَّنألزافداجنيدمحأ

،انللاقيامك،وهاذه.ةريقفلاةيبلاغلاليخادمديزيلدوقولاءارثمدختساو
ركنمنونجمكيبرغلامالعإلاةروصءارواميفنماكلايقيقحلاداجنيدمحأ
راركتوهةقيقحلايفناريإيفثدحيامفةيؤرلاهذهلاًقفو.تسوكولوهلل

برغلانملوممبالقناـقدصمبةحاطإلانم1953ماعيفثدحامل
ـبسحفقئاقحلالهاجتتالهذهرظنلاةهجوَّنكلو.يعرشلاسيئرلاّدض
ةداتعملاةئملاب55ـلانمتدازيتلا(ةيباختنالاةكراشملانمةيلاعلاةبسنلا

رِهُظتاَّمنإـٍّيضارتعاٍتيوصتكطقفَّرسَُفتنأنكمييتلا)ةئملاب85ىلإ
ةبسنلابهَّنأضارتفاىَّنبتتو،ةيبعشلاةدارإلليقيقحلاريبعتلالهاجتاًضيأ
،هيلإلوصولانكمييذلاردقلابّديجداجنيدمحأف،نيظفاحملانيِّيناريإلل

.يناملعيراسيٌدئاقمهَمُكحيليفكيامبنيجضانرُيغمهف
اهأرقتـاهضراعتبيهامكـةيناريإلاتارهاظتلانعرظنلاتاهجوّلك

نيّديؤملانّييلاربيللانّييحالصإلاةهجاوميفنّييمالسإلانيظفاحملاتاحلطصمب
له:يوسومديدحتيفةريبكةبوعصنودجيمهَّنأببسوهاذه،برغلل

مأ،قوسلاداصتقاوةيصخشلاةيرحلاديريبرغلانمموعدميحالصإوه
ةعيبطيفّرثؤمريغيئاهنلاهرصننوكيسيذلايتونهكلاءانبلايفوضع

اًعيمجمهَّنأرِهُظيفّرطتملابُذبذتلااذهلثم؟ةظوحلمةقيرطّيأبماظنلا
.تارهاظتللةيقيقحلاةعيبطلامهتتافدق

تدّدرتيتلا»!ربكأهللا«تاحيصو،يوسوموّديؤمهاّنبتيذلارضخألانوللا
َّنأاَوأَرمهَّنأىلإحوضوبتراشأ،ليللامالظيفنارهطحطسأنماهؤادصأ
داسفلليطعتو،اهروذجلةدوعك،1979ماعينيموخلاةروثلراركتمهرهاظت
نمرثكأيهلب،ةجَمَربُمطقفتسيلروذجللةدوعلاهذه.ريخألاةروثلا
،لماشلامهكسامت،بعشلاةدحولّدكؤمراهظإ:ريهامجلاكولسبةّقلعتمكلذ
،طابضنالاوةيئاقلتلانيبديرفلامهجزمك،قّالخلايتاذلامهميظنتومهلاجترا

ةضافتناعملماعتننحن.ٍّماتٍتمصيففالآللةموئشملاةريسملالثم
.نيطَبحملاينيموخلاةروثراصنألةيقيقحةيبعش

يفيكيرمألالُّخدتلابناريإيفثادحألانراقننأةرورضببسوهاذه
ضرفلابةنراقملاب،ةيبعشلاةدارإلاىلعًاليصأاًديكأتنّمضتلوألا؛قارعلا
رهُظتناريإةّصقف،ىرخأتاملكب.)49(قارعلايفةيطارقميدلليبنجألا



َّنأُببساًضيأاذهو.قارعلايفثدحتنأبجيناكيتلاءايشألا
يفامابوأباطخلةهفاتلاةعيبطلاىلعقيلعتكأَرُقتامّبرَةيناريإلاِتارهاظملا

النحن،ال:نايدألانيبٍراوحلةجاحلاىلعدَّكأيذلا2009ماعةرهاقلا
ءالؤهنيبكُسامتلاجاتحننحن؛)تاراضحلاوأ(نايدألانيباًراوحجاتحن

نيذلاءالؤهوةيمالسإلالودلايفةلادعلالجأنمنولضاُنينيذلا
ةجاحبنحنف،ىرخأٍتاملكب.رخآناكمِّيأيفهسفنلاضنلامهنوكراشي

.رخآٍناكمِّيأيفوكانهوانهلاضنلامعديسييستىلإ
يدمحأ؛ًالوأ؛هذهرظنلاةهجوناعبتتناتمساحناتجيتنِّلقألاىلعكانه
ـيمالسإيوبعشةقيقحلايفوهلب،ءارقفلانيِّيمالسإللًالطبسيلداجن

ةسايسلاوجّرهملارهاظتلانمطيلخ،يناريإينوكسيلرببهبشأءيش،يشاف
هعيزوتو،يلالملاةيبلغألىَّتحقلقلابلجتيتلاةرّوهتملاةيوطلسلا

طقفهفلخفقتال.انعدخينأيغبنيالءارقفلاىلعتاتُفلليجوجاميدلا
ةقبطاًضيأنكلو،بّرغتملاةّماعلاتاقالَعلاُزاهجويطَرشلاِعْمقلاُرصانع
يناريإلايروثلاسرحلا(ماظنلاداسفنعةجتانلا،ءارثلايثدحمنمّةيوق
يفىوقألاءارثلازكرم،ةمِّخضتمةكرشنكلو،ةلماعةقبطايشيليمسيل

.)دلبلا
يدمحألنيهجاُوملانيِّيساسألانيحَّشُرملانيباًحضاواًزييمتعضننأانيلع،اًيناث
ةخسنىلإاًساسأفدهي،اٍّقحٌّيحالصإيبورق.يوسومو،يبورقيدهم؛داجن
يوسوم.ةّصاخلاتاعومجملاّلكبمامتهالابُدَِعيو،ّةيوُهلاتاسايسنمةيناريإ

ةروثبموعدملايبعشلاملُحللٍّيقيقحٍءايحإلهُمسافقي،اًمامتفلتخمٌءيش
ةليصأايبوتويكَهكردننأانيلعف،اٍّيبوتويملُحلااذهناكولّىتح.ينيموخلا

ىلإََرصتُختنأنكميال1979ةروثَّنأكلذهينعيام.اهتاذةروثلل
ُركََذتتقووهاذه.كلذنمرثكأتناكيهـخسارلايمالسإلاءاليتسالا
عادبإللثهاللاراجفنالاعم،ةروثلاتلتيتلاىلوألاةنسللةبيجعلاةروفلا

سانلاوبالطلانيبتاشاقنلاو،ةيميظنتلابراجتلاو،يعامتجالاويسايسلا
رِهُظي،َتبُكينأبجيناكراجفنالااذهَّنأبةّماتلاةقيقحلاهذه.نّييداعلا
ةقبسملاريغةرّرحملاىوُقلاحتفتةظحل،ليصأيسايسٍثدحكينيموخلاةروث

وهكلذعبتيذلا.اًنكممءيشُّلكاهيفادبةظحل،يعامتجالالّوحتلل
عضوب.يمالسإلاءانبلالبقنمةيسايسلاةباقرلاخوسرعميجيردتقالغإ
نم»توبكملاةدوع«يهمويلاتارهاظمةكرحف،ةيديورفتاحلطصمبكلذ

.ينيموخلاةروث
يوطلسمكحماظندّرجمنكلو،هسفنماظنلادعيملاذهفٍلاحّيأىلع



هِعضونمىَّقبتءيشَّيأينيموخلاهللاُةيآَدََقف.نيرخآلانمضنمدساف
دحاوـهتقيقحىلعرهظورئاغصلانعّعفرتمئدابمبحاصيحورميعزك

نعرظنلاضغبو،لاحّيأىلع.نّييزاهتنالانّييسايسلاةعومجمنمضنم
ًاثدحاندهشانَّنأاننهذيفعضننأاٍّدجّمُهملانمف،»ّتقؤملا«جتانلااذه
برغللنيّديؤملانّييلاربيللانيبلاضنلاراطإلعضخيملثدح،اًميظعاٍّيرُّرحت

ُدقفنانَّنأينعتةكّكشتملاانتيتامجاربتناكنإ.برغللنيداعملانّييلوصألاو
يفلخدنبرغلايفُنحنفنذإ،يرُّرحتلادعُبلااذهكاردإىلعةردقلا

.انبنيّصاختاداجنيدمحألًافورظنيقلاخ،يطارقميددعباماًرصعةقيقحلا
ةطقنللصويذلا،يبرعلاعيبرلاهيلعَقلُطياميفرّجفتناريإيفأدبام
مامتهاتناكيرصملاعضولايفتاقرافملاىسقأنمةدحاو.رصميفهتورذ
لبقرصمَّنأولامكـ»ةيعرش«ةقيرطبلاقتنالاَّمتينأةرورضببرغلا

تناكةديدعٍتاونسلهَّنأىسننَّالأانيلع!نوناقلامكحبّعتمتتتناك2011
مكحّفقوت.كرابمماظناهضرفيتلاةتباثلائراوطلاةلاحتحترصم
ةايحلااًقناخ،يسايسلادومجلانمةلاحيفهلمكأبدلبلاًالعاج،نوناقلا

عراوشيفسانلانمديدعلاَّنأاٍّدجًالوبقمودبيكلذل،ةيقيقحلاةيسايسلا
يفةّرملّوألءايحأمهَّنأنورعشيمهَّنأبنآلااومعزينأمهنكمأةرهاقلا
مهمعدلنمثلانآلاعفدتةيبرغلاىوُقلاَّنأبَداتعملاماّهتالاّنكلو.مهتاويح
عيبرلاءاجامدنع.يفكيامباًديعبلصيملةيطارقميدلاريغةمظنأللقفانملا

ـرصموأسنوتيفنيِّيلوصأللٌظوحلمٌروضحكانهنكيمل،يبرعلا
عبطلابريبكلالاؤسلا.نيَّيِعمقلانيَماظنلاّدضةطاسببنارهاظتياناكنابعشلا

؟يسايسٍرصتنمكغزبيسيذلانَم؟يلاتلامويلايفثدحيسيذلاامناك
رثكألاراسيلاونييمالسإلاتصقأ،سنوتيفةّتقؤمةموكحتَحِّشُرامدنع
اًساسأامهَّنأاملاط،ّديجاذه«ناكنّييلاربيللقثاولالعفلاّدر.ةيلاكيدار
دجويالأ؟ةطاسبلاهذهبرومألالهنكلو.»نايلومشنافرطتم،ناهباشتم
ّىتح؟راسيلاونّييمالسإلانيباًديدحت،لعفلابىدملاليوطوٌّيقيقحٌرحانت
رصنللاهيفنالصييتلاةظحللايفف،ماظنلاَّدضةظحللنيَدحَّتماناكول
برحلانمىصقأاَّمبر،تيمملاضنيفنالخديسو،امهتدحويهتنتفوسف

.كرتشملاامهودعناكنمّدض
ةلاحتناكنيرحبلاورصمَيتضافتناتعبتيتلاايبيليفةيلهألابرحلا
.نّييباهرإللّداضملاحافكللةنمآلاهايمللاندعنحن:عيبطتلاةداعإلةحضاو
ربكألاريرشلاونّييباهرإللمعادلا،يفاّذقلاريصمىلعاًزَّكرمناكهابتنالاّلك
ناسنإلاقوقحشويجترهظىرخأةّرمو،هبعشىلعلبانقلايقلييذلا



يفىرخأةّرماوعَّمجتنويلمعبركانهّنأهنايسنّمتام.ةروصلايف
وههنايسنّمتامو؛ةضافتناللينيدلافطخلاّدضاورهاظتيلريرحتلاناديم
ماظنلاّدضةيبلغألاتارهاظمىلعىضقيذلانيرحبلايفيدوعسلالُّخدتلا
قوقحىلعيِّدعتلااذهَّدضبرغلارهاظتيناكنيأـ)vi(يطارقوتوألا
ماظنَّنأنممغرلاىلع:ةيروسلاةضافتنالاطيُحيهسفنضومغلا؟ناسنإلا
هيضراعملةيجولوديألاـةيسايسلادامتعالاقاروأف،فطاعتلاّقحتسيالدسألا

.حوضولانعةديعب
ايبيلثادحأيفمامتهاللريثملابناجلانإف،ةيبرغلارظنلاةهجونم
برغلاَلَّخدت.ةيبرغلاىوُقلالعفِّدريفضومغلاودُّدرتلاناكايروسو
يسايسجمانربَّيأاومِّدقيملنيذلاراّوثلامعدلايبيليفرشابملكشب
َّدضبرغلاَلّخدتكلذنمرثكأو؛)رصموسنوتيفاولعفامك(يرّرحت

هيلإدَهُعينألِبقّهنأّىتح،يضاملادقعلاِّرمىلعةّيلكهعمنَواعتماظن
حلاصملاَّنأحضاولانمايروسيف.مهبيذعتلمهيفهبتشملانييباهرإلاب
ماظنلاىلعيلودطغضّيأثودحةيناكمإتعنمةيفارغجلاةيسايسلا
هاجتطاقنلاهذهّلك.)هلليدبّيأنعحوضوبدسألالّضفتليئارسإ(
ناك،قباسلايف:ةمئالميبرعلاعيبرلاوايروس/ايبيلنيبيسيئرلافالتخالا
ريبعتلاانلحومسملانمنوكيثيحبيضمي)لازيالو(ةروثلاوةطلسلاعارص
يرُّرحتلاحافكلاَدُعبَّنكلو)دسألاوأيفاّذقلاَّدضنوكننأ(انفطاعتنع

.حوضوبٌدوقفميلاكيدارلا
ذخأننأانيلع،ةحضاولاةيلوصألاتاكرحلاةلاحيفّىتحفلاحّةيأىلع

ٍةعامجكماظتنابمَّدَُقتنابلاط.ةيعامتجالارصانعلاَلهاجتنَّالأوانَرذح
2009ماععيبريففكلذمغرو؛باهرإلاباهَمكحضرفتٍةيلوصأٍةيمالسإ

اهَّنأزمياتكرويوينتلقن،ناتسكابيفتاوسيداوىلعتلوتساامدنع
ضرألاباحصأةعومجمنيبةقيمعلاتارُّتوتلاّلغتستةيقبطةروث«تّمظن
يجولوديألازايحنالا.»يضارأنوكلميالنيذلامهيرجأتسموةريغصلاءايرثألا

لالغتساىلعنابلاطةردق«نعاهثيدحيفًاظوحلمناكزمياتلالاقمل
ـرخآءيشبّمتهت»ةيقيقحلا«مهتدنجأتناكولامك،»ةيقبطلاتاقاقشنالا
النيذلاءارقفلانيحّالفلاةاسأم»نوُّلغتسي«طقفمهَّنإوـةينيدلاةيلوصألا
زييمتلا،ًالوأ؛نيئيشفيضينأةطاسببءرملاىلعفاذههاجت.يضارأنوكلمي
َّنأكو:نابلاطىلعاٍّيجراخضورفملايعفنلابُعالتلاو»ةيقيقحلا«ةدنجألانيب

تاحلطصمبمهتاسأمنوربتخيالمهسفنأيضارأنوكلميالنيذلانيحَّالفلا
نيحّالفلاةاسأمل»اهلالغتسا«ـبنابلاطتناكنإ،اًيناث!»ةيلوصأةينيد«



لكشبةيعاطقإّلظتيتلا،ناتسكابلرطاخملانمريذحتلاسارجأّقدت«
نمةدّحتملاتايالولاكاًضيأنّييلاربيللانّييطارقميدلاعنمييذلاامف،»ريبك
ةنيزحلاةلالدلا؟نيحالفلاةدعاسملواحتلةاسأملاهذهلهباشم»لالغتسا«
ىوُقلاَّنأوهزمياتلاقيقحتيفحضاولالاؤسلااذهحرطمدعةقيقحل

.ةيلاربيللاةيطارقميدلل»ةيعيبطةفيلح«ناتسكابيفةيعاطقإلا
ينوتُلوقناكًةروطخواًراعوًةيزاهتنالعفلادودررثكأ؛رصمىلإدُعَنل
ارًييغتنوكينأبجينكلويرورضرييغتلا«:نإنإيستلقنامك،ريلب

تاّوقعمَمهافتلاطقفينعيناكرصميف»ّرقتسملارييغتلا«.»اٍّرقتسم
.مهمكحةرئاداٍّيبسننوعّسويوهسفنكرابمبنوّحضيامّبرنيذلا،كرابم

ةيطارقميدلاراشتنالمهَمعدنونلعيمّهنإ:ًاثهالناكنّييبرغلانّييلاربيللاقافن
،ةلادعلاوةيّرحلامسابةيغاطلاَّدضروثتسانلاوـَنآلانكلو،ملاعلالوح
ةجهبلاسيلو»قلقلا«ِمل.»ةياغللنوِقَلق«مهـنيدلالجأنمسيلو
راعشودبيىضمٍتقوّيأنمرثكأمويلا؟ةصرفىلعتلصحةيّرحلاَّنأل

عضولاـتاوامسلاتحتىضوفكانه«:اٍّدجاًبسانمجنوديستوام
.»زاتمم

ةنملع؛»نيرشعلانرقلامالسإ«اهَّنأىلعةيسكرامللفورعملافيصوتلابلقب
ىلإلّوحتيمالسإلاَّنأ)vii(فيوجاتيردنآـرييبمعز،دّرُجملامالسإلانونج

دعبةيلامسأرللّداضملاهفنعرابتعاب،»نيرشعلاودحاولانرقلاةيسكرام«
ّدكؤتةيمالسإلاةيلوصألاىلعةريخألاتاعيونتلاتسيلأنكلو.ةيعويشلارايهنا

ةروثىلعدهشيةيشافللدوعصّلك«ّنأنعةميدقلانيماينبرتلافةيؤر
َّنأىلعٌّيروفٌليلدهّنكلو،راسيلالشفلةجيتنوهةيشافلادوعص»؟ةلشاف

رمألاو.هكيرحتىلعاًرداقراسيلانكيمل،اضرمدع،ًةنماكًةيروثكانه
ناكاهدوعصف،»ةيمالسإلاةيشافلا«مويلاهيلعقلطيامىلعقبطنيهُسفن

رَّوَُصتامدنع.ةيمالسإلالودلايفيناملعلاراسيلاءافتخابطبضلابًاطبترم
لازيالنمف،ةيلوصألاةيمالسإلالودلايفأوسألالثملااهَّنأىلعناتسناغفأ
ًابزحنّمضتي،يوقيناملعديلقتهباًدلبتناكاًماعنيعبرأذنماهَّنأركذي

بهذنيأ؟يتييفوسلاداحتالانوعنودبةطلسلاىلعلصح،اٍّيوقاٍّيعويش
؟يناملعلاديلقتلااذه

نإ:ةيرصملاوةيسنوتلانيتروثللموئشملاويقيقحلاسردلاىلإانليحياذه
ّدلوتفوسف،يلاكيدارلاراسيلالهاجتيفةلدتعملاةيلاربيللاىوُقلاتّرمتسا
جاتحي،يسيئرلايلاربيللاثاريملاَّرمتسينألجأنمف.رهقيالاٍّيلوصأاٍّدم
َّلكلاَّنأنممغرلاىلع.يلاكيدارلاراسيلانمةيوخألاةدعاسملانّويلاربيللا



ئبتخمٌلاضنكانهف،ةيطارقميدلاتاروثلاهذهلاًسِّمحتماًمعادناك)اًبلاغ(
اهباوفتحايبرغلامالعإلامظعموةيمسرلارئاودلا؛اههيجوتبٌّقلعتمٌّرمتسم
:ةيقرشلاّابوروأيف»ةيطارقميدللةمعادلا«تاروثللهرهوجيفهباشمءيشك
اذه.برغلاكاوريصينأيفةبغرلا،ةيبرغلاةيلاربيللاةيطارقميدلايفةبغرلا

رخآاًدُعبكانهنأاًحضاوحبصأامدنعحايترامدعدوجوببسوه
نمحافكلااذه.ةيعامتجالاةلادعلابةبلاطملابةداعءرملاهيلإريشي،اًدوجوم

ةيلمعجئاتنهلنكلو،بسحفاٍّيريسفتًالاؤسسيلهيجوتلاةداعإلجأ
ةدحوللةيماسلاتاظحللابطارفإببجعننأانيلعبجيال.ةمساح

فيك؟كلذدعبثدحيسيذلاام:ًامئاديسيئرلالاؤسلاناكاملاط،ةينطولا
ىلعف،تفلسأامك؟ديدجيعامتجاماظنىلإةيرُّرحتلاةظحللاهذهمجرتتس

ةيبعشلاتاراجفنالانمةلماكةلسلساندهش،ةيضاملاةليلقلادوقعلاِّرم
اهلكشيفءاوس،يملاعلايلامسأرلاماظنلااههيجوتداعأيتلاو،ةيرُّرحتلا

َّالأانيلع.)ناريإ(يلوصألااهلكشوأ)نّيبلفلاىلإايقيرفأبونجنم(يلاربيللا
تناكيبرعلاعيبرلايفةكرتشملالودلانمةدحاودجوتالهَّنأىسنن
دَّحََوتكلذل،ّلقأوأربكألكشبةيوطلستناكاهُّلك:ًالكشةيطارقميد

ـةيطارقميدلابلطمعمرشابملكشبةيداصتقالاوةيعامتجالاةلادعلابلطم
يلاتلابو،ةطلسلايفاوناكنَمداسفوعشجنعاًجتانناكرقفلاَّنأكو
ةيطارقميدلاىلعانلصحولاذامنكلو.مهنمصُّلختلاَّمتينأاًيفاكنوكيس

؟دعباذامـرقفلايقبو
،ةروثلاةياهنهَّنأىلعهرُّكذتُّمتيس2011فيصَّنأودبيف،ِّظحلاءوسل

شيجلاامهاهربقاراّفحناك؛نماكلااهرُّرحتلهقنخىلإةفاضإلاب
لازياليذلا(شيجلانيبفلحلاّططخُمَّنإلوقلانكمي.نوّيمالسإلاو
تايالولانمةيلاملاةنوعمللميظعلايقلتملا،ّبيطلاميدقلاكرابمشيج

،ةروفلانمىلوألاروهشلايفاًمامتنيشّمهماوناكنيذلا(نّييمالسإلاو)ةدّحتملا
:ديازتملكشباًحضاوحبصأدق،)دعباميفمهّتيضرأاوداعتسامهَّنكلو
مهترطيسديكأتّمتيسوشيجللةيّداملاتازايتمالاعمنّويمالسإلاحماستيس
ال(برغللنيمعادلانييلاربيللانونوكيسنورساخلا.لباقملايفةيجولوديألا
ـلهنوّقلتييذلاهيإيآيسلاِليومتّلكنممغرلاىلعءافعضنولازي

عيبرلاثادحأيفنّويقيقحلانولعافلااًعيمجمهنمرثكأو)»ةيطارقميدلارشن«
نمةكبشّمظنينأىودجالبلواحيذلا،غزابلايناملعلاراسيلاـ
دَّقَعام.ةيوسنلاتاعومجملاىلإتاباقنلانم،يندملاعمتجملاتاّمظنم
نييالمعفديسيذلا،يداصتقالاعضوللعراستملارايهنالاوهرثكأرومألا



يفريبكلكشبنيبئاغاوناكنيذلاوـًالجاعمأًالجآعراوشلاىلإءارقفلا
بابشـّلقألاىلعاٍّيئدبمـاهيلعرطيسيناكيتلاعيبرلاتاضافتنا
،عيبرلاراجفنارّركيسديدجلاراجفنالااذه.نوّملعتملاىطسولاةقبطلا
اًرايتخاةيسايسلاتاعوضوملاىلعضرفيو،ةقيقحلاهجاوينأهيلعضرفيس

،ءارقفلابضغهّجوتسيتلاةنميهملاىوُقلاّلثميسيذلانَم:اًبعص
؟نويمالسإلامأديدجلايناملعلاراسيلا،يسايسجمانربىلإاهمجرتيو

ُّمضييذلافلحلاهاجتيبرغلاِّماعلايأرلايفاًعُّقوترثكألالعفلاُّدر
ُّمتيس؛ةيكينيسلاةمكحلانعارًيبعتٍكشالبُّمضيسشيجلاونّييمالسإلا
وهامكو،ةيبرعلالودلايفةيبعشلاتاضافتنالاّنأاًراركتواًرارمانرابخإ
يلاتلاب.حَّلُسملامالسإلاراصتنابًامئاديهتنت،)ةيبرعلاريغ(ناريإيفحضاو

نوكتسةيّقبتملاةلاسرلاو،اٍّرشُّلقألاهَّنأىلعيعجررثأبكرابمرهظيس
بعلتنأنمرثكأهفرعتيذلاناطيشلاىلعءاقبإلالضفألانمـةحضاو
البنيصلخمَّلظننأانيلعيكينيسلاءارغإلاهذهةهجاوميفو.ةيرُّرحتلاعم

.ةيرصملاتاضافتنالليلاكيدارلارّرحُتملابلقللطورش



)i(“Foolishisthepersonwhomisseshischanceand
afterwardsreproachesfate.”ةيرثألاةعطقلانعلوقنميبرعلالصألاو

.ةروكذملا
)ii(MarcelDuchamp)1968-1887(تاكرحلاىلإيمتنييسنرفنانف

.روكذملا»ةلوبملا«هلامعأزربأنم،نفلايفةيعيلطلا
)iii(I.M.Pei)1917(بناجىلإ،ينيصلصأنميرامعمسدنهموهو

مرهلاممصموهف،ةحودلابيمالسإلانفلافحتمميمصتيفهماهسإ
فحتمو،نابايلابوهيمفحتمو،سيراببرفوللافحتمبيديدحلايجاجزلا

.نيصلابوهوزوس
)iv(“NownoneofGod’screatureswasmorehatefultome

thananecstaticpoetoramanpossessed.”لوقنمروكذملالصألاو
.يربطلاخيراتنم

)v(RyszardKapuscinskiيدنلوبيفحص.
)vi(Autocracyدرفلامكح.

)vii(Pierre-AndréTaguieff)1946(ىلعهبتكزكرتيسنرففوسليف
.ةيماسلاةاداعموةيرصنعلالئاسمةشقانم





تلصوامدنع،تيرتسلوواّولتحاةكرحباقعأيفُهلعفنكمييذلاام
ةكلمملا،اينابسأ،نانويلا،طسوألاقرشلايف،اًديعبتأدبيتلاتارهاظملا
لوح،يلاتلاب،كرحتتو،ريبكميعدتبىظحتنآلايهوزكرملاىلإـةدحَّتملا
ةكرحلىًدصكو،2011ربوتكأ16دحألاموييفوكسيسنارفناسيف؟ملاعلا

َّنأكوةكراشمللةوعدعمريهامجلايفٌلجربطخ،تيرتسلوواّولتحا
اننولأسيمهَّنإ«:يضاملانرقلانمتاينيتسلايفيبيهلاطمنبثدحياذه
هذهلثم.»اًبِّيطًاتقوَيضقنلانهنحن،جمانربانيدلسيل،انجمانربنع
مهَّنأرطخ:نورهاظتملااهُهجاوييتلاةميظعلارطاخملافشكتتاحيرصتلا

قطانملايفهنوسرامييذلاحََرملامارغيفو،مهسفنأمارغيفنوعقيس
اميفرهظياهتميقليقيقحلارابتخالاـةصيخرتالافنركلاَّنكلو.»ةَّلتحملا«
ّبلطتياذه.رّيغتتوأةيمويلاانتايحتَّريغتفيك؛يلاتلامويلايفثدحي

.ةياهنلاتسيلوةيادبلايههيفتارهاظتلانوكتـاًروبصواًبعصًالمع
ملاعلضفأيفشيعنالنحن،وباتلارسكتدقل:يهةيساسألاةلاسرلا

.»لئادبلايفريكفتلا،ىلعنوربجمنحنلب،انلُّقحينحن؛نكمم
:ةيادبلاةطقنلداعدقيبرغلاراسيلانإف؛يلجيهلاثولاثلانمٍعونعابِّتاب

ةيعمجلجأنم»يقبطلاعارصلاّةيوهام«هيلعقلطيَّامعِّيلختلادعب
غوزبلا»ةيلامسأرلا«دواعت،ىرخألاتالاضنلاو،ةيوسنلاو،ةيرصنعلاةهجاوم
دارفألامولمدعوههّملعتبجيسردلّوأ.ةلكشمللٍمساكنآلاحوضوب
هعِّجُشييذلاماظنلاَّنكلو،هعشجودرفلاَداسفتسيلةلكشملا؛مهفقاومو
i(تيرتسلووسيلوةيسيئرلاعراوشلايف«راعشسيلُّلحلا.داسفلاىلع
لووىلعًةدمتعمةيسيئرلاعراوشلالعجييذلاماظنلارييغتيفنكلو،»)

.تيرتس
نمىلإابابلانمةَّماعلازومرلا؛عشجلانعثيدحلارظحننذإانوعد

اذهَّنكلو،كالهتسالاوطرفملاعشجلاةفاقثةمواقملاياصولاباننوفصقيهلفسأ
؛ةدحاوكانهتناكنإةيجولوديأةيلمعوهةصيخرلاةيقالخألانمروظنملا

ةئيطخةلأسمىلإانهمَجَُرتيهسفنماظنلايفروفحملا)ّدتمملا(رابجإلا
ةمزألا«:ابابلانمبّرقميتوهاللاقامك،ّصاخيسفنفعضو،ةيصخش
َّنأىلإرذحباًحملم.»ةيقالخأةمزأنكلوةيلامسأرةمزأتسيلةيلاحلا

نمًالدب،خلإ...،ةيكالهتسالاوعشجلاوملظلااوفدهتسينأمهيلعنيرهاظتملا
ىلعردقلاسفنبوهتنامأىلعيتوهاللائِّنهننأاننكمي.اهسفنةيلامسأرلا



ديكأتلايفةركفلا:ِقلخؤملادقنلايفنّمضتملايفنلاهبغاصيذلاحوضولا
ُّلظتةيلامسأرلليتاذلاعفدلاةرود.ةيلامسأرلادقنعنميهةيقالخألاىلع

نكمياليذلاشحولا،قباسلانمربكألكشبانتاويحلقلطملاعقاولا
ضفرننأانيلع:يناثلاانرظحىلإانليحياذه.ةقيقحلايفهيلعةرطيسلا
»ةلادعرثكأ«رخآًالكشكانهَّنأكوـ»ةيلاملاةيلامسأرلا«ـلطّسبملادقنلا

.ةيلامسأرلانم
لامجلاببجعنانلعجييذلاءاوغإلاكلذٍةطاسبببَّنجتننأاًضيأانيلع

حضوألاهريبعتدجيلشفلاروعش.لشفلاباهيلعموكحملاتاضافتناللقلطملا
لمعتيذلاام«رينيوكّديسلاَلِئُس:)ii(رينيوكديسللتخيربةراشإيف
»مداقلايئطخلبِّترأانأ؛اًبيصعًاتقويضقأانأ«:كّديسلاَّدر.»؟هيلع
لشفا«ميدقلايتيكيبلافيتوملاىلععيونتلااذهفلاحِّيأىلع.)50(
اهّفلخييتلاجئاتنلاوههيفزكرينأءرملاىلعام:اًيفاكسيل»لضفأ
determinate»دّدحملايفنلا«ةلكشمف،مويلاراسيللةبسنلاب.هءارولشفلا

negationّلحمّلحينأبجييباجيإماظنّيأ.ماقتنابةبوحصمتداع
؟تاضافتنالليماسلاسامحلااهيفتفخيتلاةظحللايف،ميدقلاماظنلا

ليصأبضغنعربعتاّهنإ،ةيلاحلاتارهاظتللًاتيمماًفعضهجاونانهنحن
رييغتللدّدحميباجيإجمانربىلإهسفنليوحتىلعرداقريغُّلظي

.ةروثنودبةيروثحورنعّربعتاّهنإ،يسايسلاـيعامتجالا
ىلع،نابسألا)نوبضاغلا()iii(زودانجيدنإلاوتسفيناملبّرقملكشبرظنلا

ةمغنلاوهرهظييذلالّوألاءيشلا.تآجافملاضعببلجي،لاثملاليبس
اننوربتعيرخآضعبو،نيِّيمُّدقتاننوربتعيانمضعب«:ةحضاولاةيسايساللا

،اهنيعبتاّيجولوديأقنتعيانضعب.الانضعبونونمؤمانضعب.نيظفاحم
يسايسلاعضولانمنوبضاغونوِقَلقاًعيمجانَّنكلو،نيسَّيسمريغانضعبو

لاجرونيِّيسايسلانيبداسفلا:انلوحهارنيذلايعامتجالاويداصتقالاو
نعنونلعيمه.»توصالبو،ةليحالبانكرتيكونبلايفَّظومولامعألا
اهبمزتلينأبجييتلارييغتللةلباقلاريغقئاقحلا«ـلاًقفومهرهاظت
ةيمنتلا،ةيسايسلاةكراشملا،ميلعتلا،ةفاقثلا،فيظوتلا،نكسلاّقح:انعمتجم
نيضفار.»ةديعسوةيّحصةايحلجأنمنيكلهتسملاقوقحو،ةّرحلاةيصخشلا

انيلع،رشبلاقوفلاملاعضونمًالدب.ةيقالخأةروث«ىلإنوعدي،فنعلل
،هيرتشأاملاًجتنمتسلانأ.تاَجتنُمانسلوٌَرشبنحن.انتمدخلهَديُعننأ

نيمألاَيشافلاَّنألُّيختلهسلانم.»هنمهيرتشأنموأ،هرتشأملوأ
اذه،معنـ»رشبلاقوفلاملاعضو«:بلاطملاهذهّلكىلعاًضربقفاوي



نّييكنبلاولامعالالاجرونّييسايسلانيبداسفلا«؛دوهيلانوُّيكنبلاهلعفيام
،مهتّمأمدختةيؤريوذءانمأنيِّيلامسأرديرننحن،معنـ»ةليحالبانكرتي

رشبنحن،معنـ»تاجتنُمانسلو،رشبنحن«؛نيِّيلاملانيعِّربُتملاسيلو
لعافلانوكيسنمو.رارمتساباذكهو؛قوسلاتسيلونطولايهانتطبارو

ُّمتي،راسيلاونيميلا،اهلماكبةيسايسلاةقبطلاامنيب؟ةيقالخألاةروثلايف
نّوكتيكلذعموتسفيناملا،ةطلسلاةوهشبةداقنموةدسافكاهعملماعتلا

:مهسفنأسانلاسيل)51(؟نَمــلةهجومبلاطملانمةلسلسنم
مهَّنإ،مهلجأنمكلذلعفينلاًدحأّنأ)دعب(اومعزيملزودانجيدنإلا

يذلارييغتلااونوكينأمهيلع)يدناغةلمجمادختسادِعُنلو(مهسفنأ
.هورينأنوديري

ام«:ةريهشلاهتلوقمناكاللاق،1968ماعسيرابتارهاظمىلعٍلعفِّدرك
.)52(»دحاوىلعنولصحتفوسو.ديدجّديسوهنيِّيروثكهيلإنوحمطت

نحنف،زودانجيدنإلادنع)طقفسيل(اهفدهتباصأهتظحالمَّنأودبي
ُّدرننحنو.ايلاطيإونانويلايفديدجلاّديسلااذهلةراشإلّوأىلعلصحن
وهنآلاعوزنلاف،نورهاظتملااهمَّدقيتلاةريبخلاجماربلاصقنىلعٍةيرخسب

ريغنييطارقونكتلانم»ةدياحم«ةموكحبنّييداعلانيِّيسايسلالادبتسا
نونّولملا»نّويسايسلا«.)ايلاطيإونانويلايف،نوُّيكنبمهمظعم(نيسَّيُسملا

ئراوطةلودوحنٍحوضوبهّجوتيعوزنلااذه.نّويدامرلاءاربخلاءاجو،اوحار
هاجتلسكوربتفَّرصتفيكدعتسنل(ةيسايسلاةيطارقميدللقيلعتوةَّرقتسم
نمحايترالاعم،ءاتفتسالاةيناكمإنمرعذلاب:نانويلايفةيسايسلاثادحألا

لاقتنالااذهلةبحاصملاءايشألانم.)ديدجيطارقونكتءارزوسيئرحيشرت
امب،اَّبوروأيفةيِّرحلاىلعظوحلملاقييضتلاةيسايسلاريغةيطارقونكتلل
.ةيوطلسلاةيلامسأرللديدججذومنكاٍّيجيردتغزبتيتلا،ايكرتنمضتي
يفيفحص100نمرثكألاقتعالثم(ةموئشملاتالالدلانمةعومجم

َّنأىلإريُشت)ةيمالسإلاةموكحلابلقلرمآتلايهوءاقمحةمهتب2011
ٍتاملكب.يوطلسلامالسإلادوعصىلعنايِّطُغيةيلاربيللاويداصتقالاءاخرلا
ةلودك؛برغلايفاهلةعئاشلاةروصلانعةديعبعقاولايفايكرتف،ىرخأ

.حماستملايسايسلامالسإللاًجذومنمدُقتاهنأضرتفي
سيردإيكرتلاةيلخادلاريزوىقلأامدنع،2011يفةديرفةثداحعدتسنل
(»ينوترتسشلا»فسلفتملايطرشلا«ـلنوكتنأُّقحتستةبطخنيهاشميعن

iv(.مالسلابزحءاضعأنمفالآنجسيكرتلاسيلوبلاَّنأمعزوه
مهعنقينألجأنمةمكاحموأليلدنودبداركأللمعادلاةيطارقميدلاو



:نيهاشتاملكلاًقفو.مهنجسلبقاًرارحأةقيقحلايفاوناكمهَّنأ
ملنإ؟ًانوجسمكنوكنموكشتامدنعاهنعثّدحتتةيّرحّيأ...ةيّرحلا«
امدنع.هلخادبفالتخادجوياليلاتلابف،نجسلاجراخةيّرحكانهنكت
.جراخلابةيّرحكانهتناكهَّنأينعياذهفتنجسدقكنوكنموكشت
،دلبلااذهمّسقأنأديرأ«:لوقتنألةيّرحلاّىتحكيدلتناكجراخلاب
ال.رخآءيشّيأوأ.»روثأنأديرأ،نيَيفاكاسيليتاذلامكحلاوةيّرحلا

التنأ.ةيّرحلاعقاووههركُنتيذلاديحولاءيشلا.كلذراكنإكنكمي
ّعتمتتيتلاةيّرحلانعريبعتلاةيّرحكسفنىلعركُنتتنأيلاتلابو،اهلبقت

َّنإلوقتنألةيّرحلاكيدلسيل...ٌةأَّبعمكراكفأوكبلقو،كلقعَّنأل،اهب
ءالؤهلةفاضإلاب،كريمدتقيرطنعو.اٍّقحةدوجوماهبّعتمتتيتلاةيّرحلا
نمكرّرحننأ،اٍّرحكلعجننألواحننحن،اذكهّملكتتكنولعجينيذلا
»اٍّدجدّقعمواٍّدجقيمعلمعاذهو،هلعفناماذه.مهعابتأونّييلاصفنالا

)53(.
.ةطلسلليعرشلاماظنلايف»نونجلا«تاضارتفاىلعّلديةّجحلاهذهنونج
سيلف،انعمتجميفةيّرحدجوتالّهنأمعزتاملاط:ةطيسبىلوألااهتّيضرف
.هكلمتالاّممكديرجتنكميالف،كتيّرحنمدَّرَُجتامدنعضارتعالاكناكمإب
ماظنوهمئاقلايعرشلاماظنلاناكاملاط:ةيناثلاةيضرفلايهةفارطرثكألا

نيرداقريغ،نوَدبَعتسُمةقيقحلايفمههّدضنودّرمتينيذلاءالؤهف،ةيّرح
لوبقلةيساسألاةيرحلانممهسفنأنودِّرُجيمّهنإـةيّرحلالوبقىلع

وهف،»كرّمدي«وسيلوبلاكلقتعيامدنعفكلذل.ةيّرحلانمةيعامتجاةحاسم
لاقتعا.اٍّيتاذضورفملاكدابعتسانمكرّرحي،اٍّرحكلعجيةقيقحلايف

»اٍّدجاًدّقعمو،اٍّدجاًقيمعًالمع«حبصييلاتلابمهبيذعتومهدّرمتيفهبتشملا
.ةيقيزفاتيمةماركبحونمم

برقأوهامىلإاًسّسؤمودبياَّمبرريكفتلااذهَّنأنممغرلاىلع
يفدجوتال؛ةقيقحلانمًائيشنّمضتيكلذعمهَّنإالإ،ةيئادبلاةيفوصلل
ـةيّرحلارصحقيرطنعـِقلختيعامتجالاماظنلاجراخةيّرحةقيقحلا

ةّجحلضفأمِّدَُقيعقاولايفةقيقحلانمءيشلااذهَّنكلو.اهلةحاسم
،انتيّرحليقيقحلالكشلاوهانتيّرحليسّسؤملاَّدحلااذهَّنألطبضلاب:هَّدض

خسارلكشّيأو،ّدحلااذهنَيَنَبتفيكفرعننأريبكلكشبانينعيف
يكرتلايطرشلايفةّلثمملاـةطلسلايفنيذلاءالؤهةعدخ.هذخأي

يلاتلاب،اهتاذةيرحلالكشكدودحلانعمهلكشميدقتيهـفسلفتملا
.هسفنعمتجملاّدضلاضنوهمهّدضلاضنّيأنوكي



ديلقتلاببسبامّبر،اينابسأيفهنمرثكأاًدعاوودبينانويلايففقوملا
ماظنطوقسدعباينابسأيفىفتخايذلا(يمانتملايتاذلاميظنتللريخألا
دقرهاظتلاةكرحنأودبينانويلايفّىتحفلاحّيأىلع.)54()وكنارف

يفنورهاظتملاظفاح.ةيبعشلايتاذلاميظنتلاتاحلطصمباهتورذلتلصو
ةحاسم،ةيزكرمةطلسالبةيواستمةيرحةحاسمىلعامجاتنيسناديم
نكلو.اذكهوثّدحتللتقولانمهسفنرادقملاعيزوتّمتيثيحةّماع

اميفنوكّرحتيسفيك،كلذدعبنولعفيساذاملوحنوشقانتياوءدبامدنع
وهعامجإلاناك،)ًالثمديدجيسايسبزحميظنتمهيلعله(رهاظتلادعب
،ةطلسلاىلعءاليتساللةرشابمةلواحموأاًديدجًابزحسيلهنوجاتحيامَّنأ

بازحألاىلعطغضلاةسرامماهفدهنوكيةيندمةيعامتجاةكرحلب
لماكلاميظنتلاةداعإةَّمهملحوضوبمئالمريغاذه.ةدوجوملاةيسايسلا
لوصولاىلعٍرداقٍّيوقنايكلءرملاجاتحي،كلذلعفل.ةيعامتجالاةايحلل

.ةيرورضنوكتدقةّوقِّيأباهكاردإوةعيرستارارقل
اًضيأءرملاىلع؛ءاربخللّسيسملاريغمكحلاضفرتنأ؛نذإاًيفاكسيلاذه

،نميهملايداصتقالاميظنتلاعضونمهديريَّامعةيِّدجبريكفتلايفأدبينأ
ديدجلاروذبنعثحبينأ،ميظنتلانمةليدبًالاكشأبِّرجيولَّيختينأ

نملافنرك)وهاهيلعنميهملاوأ(دَّرجمتسيلةيعويشلا.رضاحلايف
ِّلكقوفواًضيأاهَّنإ؛ّفقوتلاىلعماظنلاربجييذلايريهامجلارهاظتلا

َّامعرظنلاضغب.ريثكلالمعلاوطابضنالاوميظنتلانمديدجلكشءيش
لاكشألةَّحُلملاةجاحلاهذهباٍّدجاًيعاوناكدقفنينيلنعهلوقننأنكمي

.ميظنتلاوطابضنالانمةديدج
ُّثحلااذهوه،ةيكيتكيلايدلاةرورضلاطبضلابعبتيامنإفلاحِّيأىلع

ام.ةديعبَّلظتنأضرتفملانمميظنتلانمةديدجلاكشأراكتباىلع
نيرهاظتملاةقاطلةعرستمةمجرتّيأوهةلحرملاهذهيفهتمواقمبجي

ِّقحيفاًغارفـاًغارفنورهاظتملاقلخدقل.ةّرقتسمتابلاطمىلإ
ةضوملاهذهةحاسمءلملتقولاىلإةجاحكانهو،ةنِميُهملاايجولوديألا
تامجهلانمارًيثكقلقننألةجاحبانسلاّننأببسوهاذه.ةيباجيإلا
يفكيامبةلهسةّعقوتملانيظفاحملاتاداقتناف،تيرتسلوواّولتحالةهَّجوملا

نوّيلوصألامعزيامدنع؟اكيرمألنوداعمنورهاظتملاله؛اهنعةباجإلل
يفةيحيسملايهامركذننأانيلعف،ةيحيسمةلوداكيرمأَّنأبنوظفاحملا
مهَّنإ.ّبُحلابدّحتملايواستملاّرحلانينمؤملاعمتجم،سدقلاحورلا:ةقيقحلا
ةينثولاتيرتسلووَّنأنيحيف،سدقلاحورلانوّلثمُينَممهنورهاظتملا



له،))v(روثلالاثمتيفةدّسجم(ةفئازمانصأةدابعيفةّرمتسم
)اذكهو!اّولتحا(ةبراحمودبتاَّمبرمهتغلَّنأيقيقح؟نوفينعنورهاظتملا

نوفينعمّهنإ،اهسفنيدناغامتاهملافنعةقيرطبطقفنوفينعمهّنكلو
هيلعيضمتيذلاقيرطلايفاًقئاعاوعضينأهيفنوديرييذلاردقلاب
فيظوتلاىلعظافحللجاتحملافنعلاباذهنراقيفيكنكلوـءايشألا

نكيملأنكلـنولشافمهنعلاقي؟يملاعلايلامسأرلاماظنلللهسلا
نمتارايلملاتائممهذاقنإبلطتنيذلاءالؤهمهنويقيقحلانولشافلا

يفكانهنكلوـنوّيكارتشامهنعلاقي؟)vi(تيرتسلوويفانتارالود
ةيكلملامارتحامدعبنومهَّتممه،ءاينغألللعفلابةيكارتشاةدّحتملاتايالولا

تنفأ2008يفرايهناللتّدأيتلاتيرتسلووتانّهكتنكلوـةّصاخلا
امدعبأنمرثكأةبوعصلكباهباحصأاهبستكايتلاةّصاخلاتايكلملانم

.هيلإلوصولانورهاظتملاعيطتسي
طقسيذلاماظنلاىلإريشتةيعويشلاتناكنإ،نّييعويشاوسيلنورهاظتملا

نّييعويشاهبنونوكييتلاةديحولاةقيرطلا.1990ماعيفقاقحتسانع
.ماظنلاهدِّدُهييذلاـةفرعملا،ةعيبطلاعويشـعويشلابنوّمتهيمّهنأيه
ءالؤهمهنّييقيقحلانيملاحلاَّنكلو،نوملاحمهَّنأىلعمهعملماعتلاّمتي
تداتعايتلاةقيرطلابٍّكشالبَيضمتنأنكميءايشألاَّنأنورِّكفينيذلا

مهنوكنعنوديعبمه.بسحفةيرهاظتاليدعتعم،اهبيضمتنأ
ّيأنورّمديالمهَّنإ،سوباكىلإلَّوحتٍملُحنمنوظقيتسيمهف،نيملاح

نورهاظتملا.يجيردتيتاذريمدتةيلمعيفاًماظننوهجاويمهَّنكلو،ءيش
ةحوتفملاةيواهلاىلإ،لفسأىلإرظنللةطلسلايفمهنَمنوعديةطاسبب

.مهمادقأتحت
،اورذحينأىلإاًضيأنوجاتحينيرهاظتملاَّنكلو.لهسلاءزجلاوهاذه
مهَّنأنومعزينيذلانيفئازلاءاقدصألانمنكلو،مهئادعأنمطقفسيل

ىلإهنوليحيو،مهرهاظتفاعضإىلعّدجبنولمعيمهامنيبمهنومعدي
كسمتنأهانعمclinch»مِّجَُحت«نأ،ةمكالملايف.ةيذؤمريغةيقالخأةراشإ

ليبلعفّدر؛تامكللاليطعتوأعنملنيعارذلابوأعارذبمصخلادسج
؛يسايسلاميجحتللَّماتلالثملامّدقتيرتسلووتارهاظتىلعنوتنيلك

نوجاتحيمهَّنإ«،»ّديجلاءيشلااذه...نينزاوتم«اوناكنيرهاظتملاَّنأفرتعي
ّدضبسحفتنكنإ،ءيشّدضطقفنونوكيالو،اًدّدحُمًائيشاوبلطينأ

فقينأامابوأحرتقا.»هتعنصيذلاغارفلاألميسرخآصخشف،امءيش
ينويلم«قلخيسهنأمعزيذلا،فئاظوللامابوأعورشمفلخنورهاظتملا



اوجرخنيرهاظتملاَّنكلو.»نيَمداقلاماعلافصنوماعلايفلمعةصرف
عّربتلاّمتيو،كوكلابلعريودتهيفداُعيملاعباوفتكامّهنألعراوشلل
سكابراتسونيشتوباكءارشهيفّمتيوأ،ريخلالامعألتارالودةعضبب
سانلالعجيليفاكلااذه؛ثلاثلاملاعلاىلإهنمةئملاب1ةميقبهذتف

.اًنسحاًروعشرعشت
اًمودءرملاىلعنإفٍّكشالبو،ةيادبيلاتلابتناكتيرتسلووتارهاظت
اٍّيئدبممهأنوكييذلاضفرلانعيلكشريبعتب،ةقيرطلاهذهبأدبينأ
.ديدجىًوتحملءاضفحتفيطقفريبعتلااذهلثمـيباجيإىًوتحمِّيأنم

،نويريتسيهنولعافةقيقحلايفنورهاظتملاف،يسفنلاليلحتلاةقيرطب
ىلعهبمهفصقّمتييذلالاؤسلاو؛هتطلسنولخلخيو،ّديسلانوّزفتسي

ـةيقيقحلاةباجإلاعنمطبضلابفدهتسي»؟هنوديرتيذلاامنكلو«،ماودلا
ةمجرتةيلمعف،ةقيرطلاهذهب»!سرخاوأيتاحلطصمباهُلق«:وههفده

اًضيأّرصيةسايسلاَّنفَّنكلو.اهفاقيإّمتيّرقتسمعورشملىلوألارهاظتلا
ّبُّللاًجعزمـ»اًمامتيعقاو«وهامنيبـنوكي،دّدحمبلطمىلع

ثيحنماّيعرشواّيقطنمنوكيامنيبيأ،ةنميُهملاايجولوديألليقيقحلا
دعباميف.)الثميملاعلايحصلانيمأتلا(ليحتسمةقيقحلايفوهفأدبملا
لثموحنسانلاكيرحتلواحننأـاٍّقحـانيلع،تيرتسلووتارهاظت

ةحورطماًروفَّلظتنأةيمهأّلقأسيللاحّيأىلعـتابلاطملاهذه
.»ةتباثلا«تاحرتقملاوتاضوافملليتامجاربلالقحلانم

هاجتيداعلالعفلاُّدروـهطسويفروثلالاثمتوهتيرتسلووزمر
يأرةلاقميف.bullshitروثلاءارخلكشـاًبلاغواٍّقحـذّختاتارهاظتلا

ةدّقعمًةخسنٍلاحّيأىلع)vii(موبلبآنآتمّدق،تسوبنطنشاولاب
موبلبآةخسنتناكاملاطو.)55(نوثيابيتنومىلإتاراشإنّمضتت،ةّرطعمو
ايجولديألامعدتاًرارقتسارثكأتاحرتقملجأنمنوتنيلكءادننمةيبلسلا

َّنأوهاهقطنمساسأ.ليصفتلاباهسبتقننأُّقحتستيهف،اهئاقنةّمقيف
اهتعيبطيفو،زيكرتللاهتجاحيفةهباشتم«تناكملاعلاءاحنأيفتارهاظملا
.»ةمئاقلاةيطارقميدلاتاسّسؤملابطابترالااهضفريفءيشّلكقوفو،ةيلوألا

:ُلِمُكت
.)ةيطارقميدلاهيلعودبتاماذه(تاريسملابنوكراشملاحاص،كرويوينيف«

هيلعودبتاماذه.ةيطارقميدلاهيلعودبتاماذهسيل،ةقيقحلايفنكلو
ةيطارقميدلاّبلطتت.رجضللًةراثإرثكأةيطارقميدلاودبت.ريبعتلاةيّرح
نمِديدعلاو،ٍءاضق،نَيناوق،ٍماكحأ،ٍةيسايسٍبازحأ،ٍتاباختنا،ٍتاسّسؤم



ةكرحلشفف،امىًنعمبّهنأّالإ...تقوللةِكلهتسملاةتهابلاتاطاشنلا
يرِّدصمنمٌّلك:موهفمةّرثؤمةيعرشتابلاطمجاتنإيفةيلودلا»اّولتحا«

نّييسايسلاةردقجراخاهتيعبطبعقتاهلولحوةيملاعلاةيداصتقالاةمزألا
.نيِّيملاعلاونيِّيلحملا

:ةفداصمتسيليلاتلابيهكسامتمجمانربنودبةيلودرهاظتةكرحغوزب
ىلعةسّسؤمةيطارقميدلا.حضاوّلحنودبةمزأ،قمعأةمزأسكعتاهَّنإ

سانأنيبوةحضاودودحلخادبسحفلمعتةيطارقميدلا.نوناقلامكح
نأنكميال»يلودعمتجم«.اهسفنةلودلانمءزجكمهسفنأبنورعشي

ءافولابلطتنأنكميالةينطوةيطارقميدو.ةينطوةيطارقميدنِّوكي
بئارضلانمذالمبنيمتحملااهتادايقب،رالودرايلمنمةيملاعةيئاقوةظفحمب

.ملاعلالوحنيرثانتملااهيّفظومو
ندنليفنورهاظتملانراقينيذلا،ريرحتلاناديميفنييرصملافالخىلع

تاسّسؤمانيدلنحنف،)قمحأو(عساولكشبمهبمهسفنأكرويوينو
ـّظفلكشبّلقألاىلعـسكعتلةممصماّهنإ.يبرغلاملاعلايفةيطارقميد
ةبغرلازواجتعيطتستالاهّنكلو.ةدّدحمةلوديفيسايسلارييغتلايفةبغرلا

ثدحتيتلاءايشألاىلعةرطيسلاعيطتستالو،يملاعلايسايسلارييغتلايف
ةملوعلاداصتقابنمؤأتلزاميّننأنممغرلاىلع.اهدودحجراخ

ةراجتلاوةكرحلاةيّرحوةحوتفملادودحلابناجىلإـةيحورلااهتادقتعمو
.ةيبرغلاتايطارقميدلاةيعرشةلخلخيفحوضوبتأدبةملوعلافـةيملاعلا
.رايهنالاةعرسنمنوديزيسف،نيصيرحاونوكيملنإ»نوّيملاعلا«ءاطشنلا

مه،اًنسح»!مّدقتانيدلنوكينأجاتحن«:ندنليفنورهاظتملاخرصي
ملنإو.يناطيربلايسايسلاماظنلااهيلعَقلُطي:مّدقتةيلمعمهيدللعفلاب

.)56(»ربكألكشبهنوفعضيفوسف،همادختساةيفيكاوفرعي
نمءادنكريرحتلاناديمتارهاظملموبلبآراصتخاوههظحالنءيشلوأ

،اذهباهيفموقنيتلاةظحللايفـيبرغلاطمنلاىلعةيطارقميدلالجأ
تاضافتنالابتيرتسلووتارهاظمنراقننأيثبعلانمنوكيعبطلابف
تاسّسؤملايأ،لعفلابهنوكلميامبانهنورهاظتملابلاطيفيك:ةيرصملا
نمُّماعلاقيضلاوهيلاتلابةرظنلاهذهيفتئافلاءيشلا؟ةيطارقميدلا

نكامأيفةفلتخمًالاكشأحوضوبذّختييذلا،يملاعلايلامسأرلاماظنلا
ةعساولاةّوُهلاوه،موبلبآةعطقيفةمداصلاءازجألارثكأّنكلو.ةفلتخم
جئاتنلاَّنأىلإناعذإلادعب؛اهتياهنيفرهظتيتلاو،ةّجُحلايفلعفلاب

ةرطيسءارواميفعبقتيلامسأرلايلودلاليومتللةّقحتسملاريغةيطارقميدلا



ـلودلاىلعلاحلاةعيبطبةرصتقميهيتلا،ةيطارقميدلاتامزيناكيملا
ةلخلخيفحوضوبتأدبةملوعلا«َّنأبيرورضلاجاتنتسالادّدحت،ةينطولا

اذه.نآلاّىتحّديجاذهَّنإلوقلااننكمي.»ةيبرغلاتايطارقميدلاةيعرش
.ةيطارقميدلالخلختةيملاعلاةيلامسأرلاَّنأـنورهاظتملاهنمضيامطبضلاب

أدبننأانيلعّهنأـديحولايقطنملاجاتنتسالاديدحتنمًالدبنكلو
ةدّدعتمةلودلالكشءارواميفةيطارقميدلاعيسوتةيفيكيفريكفتلاب

ةيداصتقالاةايحللةماّدهلاجئاتنلاةبسانميفحوضوبتلشفيتلا،بازحألا
ىلعموللاليوحتلجأنمبيرغ»رُدفلخلل«طمننعّربعتـةيملاعلا
ةرقفلا.اهتاذةلئسألاهذهحرطيفاوءدبنيذلااًديدحت،مهسفنأنيرهاظتملا
اميفوهيملاعلاداصتقالاَّنأاملاط:صرحباهتءارقداعتنأّقحتستةريخألا
لجأنمةيطارقميدلاعيسوتلةلواحمّيأف،ةيطارقميدلاتاسايسلاروظنمءارو
؟يلاتلابهلعفاننكمييذلاام.ةيطارقميدلارايهنانمبسحفعرستساهقانتعا
ىلعرداقريغةقيقحلايفوهيذلامئاقلايسايسلاماظنلابطابترالاةداعإ

.اهسفنموبلبآةيؤرلاقفولمعلااذهبمايقلا
يفٌصقندجويال؛ةياهنلاّىتحّهلكقيرطلايفيضمننأانيلعانه

لكشبهبنولّمحمٌءيشكانهناكنإ؛مويلاةيلامسأرللةيداعملاةفطاعلا
ةيفحصلاتاقيقحتلاوبتكلا:ةيلامسأرلاعئاظفتاداقتناوهف،فعاضتم

ثّولتيتلاتاكرشلانعتاقيقحتبةئلتممةينويزفلتلاريراقتلاو،ةقيمعلا
ةمخضتادايزىلعلوصحلايفنيِّرمتسملانيدسافلانّييكنبلاو،رّوهتبانتئيب
لمعيثيححدكلاعناصمو،ّماعلالاملانمذَقُنتنأبجيمهكونبامنيب
يفهيلعانديعضنءيشلاحّيأىلعكانه.اذكهواًفعاضمًاتقولافطألا

يذلارّوهتلامغربـلَءاُسينأنودبلاحلاةعيبطبيضميام؛اذهّلك
ّدضةهجاومللةليسوكيلاربيللايطارقميدلاراطإلاوهـهيلعودبيامّبر
ةباقرلاّدمل،ةيلامسأرلاةطرقمدوه)نّمضتملاوحضاولا(فدهلا.تاطارفإلا

،ةيناملربلاتابلطلاو،يريهامجلامالعإلاطغضلالخ،داصتقالاىلعةيطارقميدلا
عضخياليذلاَّنكلو.اذكهو،ةنيمألاةطرشلاتاقيقحتوىوقألاطبضلاو

.هتاذ)ةيزاوجربلا(نوناقلاةلودليسّسؤملايطارقميدلاراطإلاوهاًدبألؤاستلل
ةيلاكيداررثكألالاكشألاّىتحؤرجتاليتلاةسّدقملاةرقبلاوهاذهّلظي

يعامتجالايرجيلآوتروبىدتنم(هذه»ةيقالخألاةيلامسأرلاةاداعم«نم
.اهتهجاومىلع))ix(لتايسدعبامتاكرح،)viii(يملاعلا

.ىضمٍتقوّيأنمرثكأمويلا،ةحلاصةيسيئرلاسكرامةيؤرّلظتانه
يسايسلاخانملايفاًساسأةيّرحلالاؤسعضوينأبجيالسكراملةبسنلاب



ةفاحصلاله؟نّولقتسمةاضقلاله؟تاباختناةيّرحدلبلايفله(حلاصلا
لخدملا.)خلإ...؟ناسنإلاقوقحمارتحاُّمتيله؟ةئبتخملاطوغضلانمةّرح
ىلإقوسلانم،ةيعامتجالاتاقالعلاةكبشيفىرحألابعقيةيرحلليقيقحلا
سيلاٍّيقيقحاًمُّدقتديرناّنكنإبولطملارييغتلاعوننوكيثيح،ةرسألا

ريغ«ةيعامتجالاجاتنإلاتاقالعرييغتيفنكلو،يسايسلاحالصإلايف
عنصميفتاقالعلاىلعوأ،اذامكلمينَمىلعتّوصنالنحن.»ةيسايسلا

عَّقوتننأمَّهوتملانمو،يسايسلاقاطنجراخربتعياذهّلكّنأل،اذكهو
،قاطنلااذهىلإةيطارقميدلا»ّدم«قيرطنعءايشألارييغتهنكميءرملاَّنأ

تارييغتلا.بعشلاةباقرتحت»ةيطارقميدلا«كونبلاميظنتلق،قيرطنع
...»ةينوناقلا»قوقحلا«قاطنجراخَّمتتنأبجيقاطنلااذهيفةيلاكيدارلا

،كلذُمْهفمتيملول،ةيلاكيدارةيلامسأرللانتاداعميهمكّمهيال:خلإ
عبطلابيهيتلا(ةيطارقميدتامزيناكيمقيبطتلوحروديسُّوجرملاُّلحلاف

هذهَّنأىسنيَّالأءرملاىلعـ)هبعلتليباجيإٌروداهيدلنوكينأنكمي
نمضي»ةيزاوجربلا«ةلودلانايكنمءزجاهتاذيهيتلاتامزيناكيملا

ىلعهديويدابعضي،مويلا.يلامسأرلاجاتنإلاةداعإلجعزملاريغفيظوتلا
ودعلاىلعقلُطيال،مويلا«َّنأبحضاولابيرغلاهمعزيفةطقنلاهذه

مهولا«هَّنإ.)57(»ةيطارقميدلاهيلعقلُطياَّمنإ،لاملاسأروأةيروطاربمإلا
ِّيأليساسألالمعلاراطإيهَةيطارقميدلاِتاءارجإلاَّنألوبق،»يطارقميدلا

.ةيلامسأرلاتاقالعلايفلاقتناَّيأعنمييذلااذه،نكممرييغت
نكلو.تباثجمانربليكشتيفةمئاقلاةبوعصللٌةقيمعٌبابسأيلاتلابكانه
ةماّدهلاةيعامتجالاجئاتنلاًالوأ؛نيتيسيئرنيتلكشملرظنلااوتفلنيرهاظتملا
ريغةيلاملاةبراضملاببسبتَدُِقفتارايلملاتائم:يملاعلايلامسأرلاماظنلل

ةيعرشاٍّيجيردتلخلختةيداصتقالاةملوعلا؛اًيناث.اذكهو،اهيلعرطيسملا
ةعساوةيداصتقالاتايلمعلاف،ةيلودلاةفصلااهذاّختاب.ةيبرغلاتايطارقميدلا
ةرصتقميهيتلا،ةيطارقميدلاتامزيناكيملاباهيلعَرطيَُسينأنكميالىدملا

ديازتملكشبسانلاربتخيببسلااذهل.ةينطولالودلاىلعلاحلاةعيبطب
.ةيويحلامهحلاصمنعريبعتلاتاحلطصمبةلشافةيطارقيدلاتاسّسؤملانوك
لوواّولتحاةكرحمّدقت،)ةداعةكبترملا(تاحيرصتلانمةرفولاهذهتحت

ةيلامسأرلاهاجتوهرصاعملايبعشلاقيضلا)1(:نيتيساسأنيتيؤرتيرتس
؛هنمدّدحمدسافلكشيأيفسيل،هتاذماظنلايفيهةلكشملاـماظنك
ىلعرداقريغبازحألاةدّدعتمةّلثمملاةيطارقميدلانمرصاعملالكشلا)2(
نأبجيةيطارقميدلاهذه،ىرخأٍتاملكب؛ةيلامسأرلاتاطارفإلاعملماعتلا



لووتارهاظتيفةجرحلاةلكشملاساسأىلإانليحياذه.اهراكتباداعي
تبثيذلا،مئاقلايسايسلااهلكشءارواميفةيطارقميدلاّدمنفيك:تيرتس

مسادجويله؟ةيداصتقالاةايحللةماّدهلاجئاتنلاتاهجاوميفهزجع
كانه.بازحألادِّدعتميليثمتلاماظنلاءارواميفاهراكتباداعملاةيطارقميدلل

.ايراتيلوربلاةيروتاتكيد:اٍّقح
نمأوسأ:يزوكراس:عئارلكشبٍّفتلمناونعيذ(ثيدحباتكيف

ةهجاوميفةيليصفتةّجحويدابمّدق)58()أوسألااوّعقوت:نورخآلا/ّعقوتملا
يف»ةّرح«تاباختنالانوكتامدنعىَّتح:»يطارقميدلا«تيوصتلايفةكراشملا

ٍداعم،لق(رخآلاىلعةحضاوةيلضفأحشرملنوكيامدنعّىتحو،ةقيقحلا
لصفينأءرملاىلعف،)نيرجاهمللٍداعميوبعشةهجاوميففقيةيرصنعلل

هتاذبازحألاةدّدعتملاتاباختنالالكشَّنأاملاط،تيوصتلانعهسفن
لعفوهّمهيام.يلاتندنسنارتلاويلكشلاىوتسملاىلعةدسافةلودهمِّظنت
هسفنلكشلللوبقىلإريشتيتلا،ةيلمعلايفةكراشملا،يلكشلاتيوصتلا

عيطتسييتلاتاءانثتسالا.ءرملاهذّختييذلادّدحملارايخلانعلالقتساب
امدنعةردانلاتاظحللاهذهيفثدحتيملاعلامكحللاهعنصينأءرملا

لكشلاٍّينمضًالخلخم)ةمّدقملاتارايخلانمدحاو(نومضملانوكي
يذلايرئادلاضقانتلاهنهذيفلمحينأءرملاىلعفيلاتلاب.تيوصتلا

يفرايتخالايفٌّرحءرملا:ةيطارقميدلاانتاعمتجميف»ةّرحلاتاباختنالا«معدي
رايخلهُّجوتلاّمتيامدنعّهنأببساذهـحيحصلارايخلاذّختينأةلاح
ءارزولاسيئرضرعوأ،ِّيبوروألاداّحتالاروتسدادنلريأتضفراملثم(ئطاخ

مئاقلاماظنلاو،أطخهَّنأىلعكلذعملماعتلاّمتي،)ءاتفتساللينانويلا
حيحصتلةصرفلادلبلليطعينألجأنمتيوصتلاراركتاًروفضرفي
ضرعلاضفري،نانويلاةلاحيفامك،وأ(حيحصلارايخللهّجوتلاواهئطخ

.)فئازلارايخللٍليثمتكهسفن
قفاوتملاةديحولاةجيتنلاميدقتنمفاخننأانيلعسيلهَّنأببساذه
ىهتنادقل.نويلاربيللانوّيطارقميدلااهيلعرقتسيمليتلا،ةقيقحلانماهيلع
راصتنالاب)اهتياهننعةديعبةكرعملاتناكنإو،نآلاّىتح(يرصملاعيبرلا
ال2011يفكرابملةّداضملاةروثلايفمهرودناكنيذلانييمالسإلليباختنالا

نأءرملاىلعـةليصألاةيرّرحتلاةروثلاوأ»ةّرحلاتاباختنالا«:ركذي
ناديميفريهامجكانهتناك،وُّسورتاحلطصمبكلذعضنل.اهراتخي
ـةيقيقحلاةّماعلاةدارإلاتدسج،ةيلقأاٍّيباسحتناكنإو،ريرحتلا

تفقويتلاكلتةريغصريهامج،تيرتسلوواّولتحاةكرحتناكةنراقملابو



يفاهتقثمدعيفةرّربمتناكو»ةئملاب99«ـلالجأنميتوكوزةقيدحيف
.ةيسّسؤملاةيطارقميدلا

اميفيعمجلارارقلاةعانصةسسأمعيطتسنفيك:لاؤسلاىقبيسعبطلاب
يفليكولانوكيسنَم؟يطارقميدلابازحألادِّدعتمماظنلالمعراطإءارو
هلعفيغبنيامملعينَم:ٍّظفلكشبكلذلقنلوأ،كلتراكتبالاةداعإ
له.نييداعلاسانلاالونيفّقثملالكشيفال،فرعتٌتاذدجوتال؟مويلا

ىمعأ،ربكأّةقدبوأ،ىمعأدوقييذلاىمعألاةلاح،نذإقزأمكانه
َّنأل،ال؟ةيؤرلاهناكمإبرخآلاَّنأضرتفيامهنمَّالكَّنأنيحيفىمعأدوقي
طقفمهَّنإ،تاباجإلانوكلمينيذلاسانلامهَّنإ.ًايرتميسسيلجودزملالهجلا
(رجربنوجبتك.اهتباجإ)مهىرحألابوأ(نوكلمييتلاةلئسألانوفرعيال

x(رقفألابناجلاىلعمهسفنأنودجييذلاءالؤه»روضح«نعيلاتلا
:جراخلابنَّمعلخادلابنملصفييذلارادجلانم

نأىلعةردقلااهيدلو،دعبحرطتملةلئسأنعتاباجإاهيدلدوشحلا«
ٍتاملكبَّلطتيكلذَّنألُدعبحرطتملةلئسألا.ناردجلانملوطأشيعت
تلَّوحتثادحألاةيمستلايلاحمدختستيتلاكلتو،ةيقيقحودبتَميهافمو

ىلإةفاضإلاب.خلإ...،جاتنإلا،ةيّرحلا،ةيطارقميدلا:ىنعمالبٍتاملكىلإ
لاثمأطبضلابنّمضتيخيراتلاَّنأل،اًبيرقةلئسألاحرطُّمتيسةديدجميهافم

.)59(»دحاوليجنوضغيف؟اًبيرق.كلتةلئسألاحرطةيلمع



)i(“MainStreet,notWallStreet,”عراوشلابمامتهالاينعيوهو
يذلاعراشلا»تيرتسلوو«لباقميف،ةريغصلالامعألابّمتهتيتلاةيسيئرلا
داصتقانعِّربعملاوكرويوينيفىربكلاةيداصتقالاةطشنألانمديدعلاّمضي

.يلامسأرلاقوسلا
)ii(تخيربلرينيوكديسلاصصقباتكنع.

)iii(Indignadosاينابسأيفنيرهاظتملاىلإهبراُشييذلاحلطصملاوهو
.2011ماع

)iv(ناكيذلالجرلا«نوترتسش.ك.جباتكبيطرشةيصخشىلإةبسن
.»سيمخلا

)v(مجاهملاروثلاىلإةراشإلاChargingBullنمبرقلابدوجوملالاثمتلا
.يكيرمألاداصتقالاةّوقنعاًبلاغّربعييذلاو،كرويوينبتيرتسلوو

)vi(يفنبالاشوبةرادإاهتنبتيتلاةيداصتقالاذاقنإلاةطخىلإةراشإلا
بئارضلايعفاددوقننمارالودرايلم700تعفديتلا2008ربمتبس

ماعلابةيملاعلاةيداصتقالاةمزألاءانثأسالفإلانمكونبلاذاقنإلناكيرمألا
.هسفن

)vii(AnneApplebaum)1964(داحتالانوئشبةمتهمةيكيرمأةيفحص
.قباسلايتيفوسلا

)viii(رثكأدقعواٍّيونسرّركتو2001ماعةّرملّوألميقأيذلاىدتنملا
عمتجملاتاّمظنمعمجيوهو،ةيليزاربلايرجيلآوتروبةنيدميفةّرمنم
ةليدبلاةملوعلانمعونوحنملاعلايفةيموكحلاريغتاّمظنملاويندملا

.عئاشلاديدجلايلاربيللاةملوعلاموهفملةهجاوملا
)ix(يفّتمتيتلاةملوعللةضهانملارهاظتلاةجومنمةعبانلاتاكرحلا

.1999ماعلتايس
)x(JohnBerger(1926(يزيلجنإ،ينفدقانو،يئاور.





نلعأامدنعاًماعرشعينثالااذينباتلأس»؟اتيجديفيدوهنَم«
نَم«:ّدرواًمامتقمحأينَّنأكوَّيلإرظن.اتيجلفحلبهذيسهنأراصتناب

،ةجيتننويلم5دجتسلجوجىلعتراستومنعثحبا؟تراستوموه
لجوجىلعاتيجنعتثحبلعفلاب»!نويلم20دجتس،اتيجنعثحبا

يددَّرجمسيل:ّنفلاىلعرصاعممِّيقبهبشأةقيقحلايفهَّنأتفشتكاو
فِّلؤيًانايحأوطلخيلببسحفعمجيال»قّالخ«هيجيدَّنكلو،هيج

لامعألانوعمجياودوعيملنيذلانيمِّيقلاءالؤهلثم،اهمُّدقييتلاىقيسوملا
اذامنيناَّنفللنيحراشةرشابماهنومدختسياماًبلاغمهَّنكلو،ضرعميف

.نوديري
بّاتكونيجرخملادشح»ّميق«،نومياسديفيدعمثدحيهسفنءيشلا
لسلسميفاوكراشنيذلا)دنالوهاكشينجآنوُّمضينيذلا(ويرانيسلا

ًالكشاًضيأنواعتلامّدق،بسحفةيراجتنكتملضارغألا.)i(»ةكبشلا«
يتلاةيلجيهلاWeltgeistملاعلاحوراهَّنأكو،ةيعامجقلخةيلمعنمًائشان

تلازاماهَّنأمغرلاىلع،نويزفلتلاتالسلسمىلإامنيسلانمتلقتنا
لسلسمبّقلعتمريغةقيقحلايف»ةكبشلا«يفتلتشجلا.اهلكشنعثحبت
نمرثكأو.ةعاس66نمدحاومليفك»ةكبشلا«ىلإراشأهسفننومياسـ
:ربكأءيشهّنكلوةقّالخلاةيعمجلاةيلمعللةجيتنطقفسيلةكبشلافكلذ

مهراودأنوبعلي،اذكهو،نوّيطرش،تارّدخمونمدم،نوّيقيقحنوماحم
صاخشأءامسألبيكرتيهتايصخشلاضعبءامسأَّنإّىتح؛مهسفنأب
ٍتارّدخميميعزلنّييقيقحنيمسانمنّوكممسا»ليبرجنيرتس«(نّييقيقح

نماًعونفيضتيلاتلابةكبشلا.)ليبدنالوروديررجنيرتس،روميتلابيف
اهيفعضتيتلاةينانويلاايديجارتلالثمةنيدملليعمجلايتاذلاليثمتلا

.اهتربخاّهلكةنيدملا
ةيعقاويلاتلابسيلوهف،ةينويزفلتلاةيعقاولاىلعًالاثم»ةكبشلا«ناكنإ
مليف،ةيتاذةيعقاووهامردقب)يعامتجاطيحمليعقاوليثمت(ةيعوضوم
قيرطنعهيلإراشياذه.ّةقدبةدَّدحُمةيقيقحةيعامتجاةدحوهضِرعت

،ّةظفلاةيعقاولانيبوهنيبةفاسمللّةقدبهفيظوتريُشييسيئردهشم
ةقلحلا،لّوألامسوملايفريهشلا”all-fuck“»تانعللابئلتمملا«قيقحتلا

ٍرهشأّةتسنمةميرجتبكتراثيحيضرألاقباطلابةيلاخةّقشيف؛ةعبارلا
لزنملاسراحةداهشلاًقفوـكنابويتلونكمناقِّقحملالواحي،تضم



ءانثأاهولاقيتلاةديحولاةملكلاَّنكلو.ثدحامليثمتةداعإـتماصلا
،يلاوتلاىلعةّرم38ـلاهولاق؛)يلاتلاباهتاعيونتوأ(»ةنعللاا«يهدهشملا
جعزملاللملانم،ءيشّلكطبضلابينعتلتتأيهفةديدعةفلتخملاكشأب

لتقلاةميرجهاجتبعرلانم،ةمدصلاوأملألانم،روخفلاراصتنالاىلإ
اٍّيتاذسكعنملافيعضتلايفاهتورذىلإلصتو،ةّببحملاةأجافملاىلإةعشبلا
ةملكتلدبتساتناكولّليخت.)Fuckin’fuck!”)60“»تانعللاةنعل«ـل

،»!ىرخأةروصيهاه«(»ةيداع«رثكأةلمجبدهشملااذهيف»ةنعللا«
يفدهشملالمعي.)خلإ...،»!هيلعتلصحدقاه«!ملؤتاهَّنإ،شتوأ«

ةقيرط)2(؛ةروظحمةملكبوباتللرساكمادختسا)1(:ةدِّدعتمتايوتسم
ةظحللايففظوتتلمدختست،»ةّداجلارومألا«نمتاعاسةّدعدعب(ءارغإلل

ةدَّرجمةيبيضقةتكن)3(؛)»ةكبشلا«ِّبحيفيلاثملادهاشملاعقيسيتلا
.»ةمئالملا«ةيعقاولااماردلانمجمانربلاةفاسمدّدحت

أدبنانعد؟انهاهعملماعتنيتلاةيعقاولاعونام،نذإىرخأةّرم
عبطلابوأ،ةكبشبناجبريستنأ(ةدِّدعتمتالالداهل»ةكبشلا«.ناونعلاب
اًقفو،ناونعلايفةيسيئرلاةراشإلاَّنكلو،)ليجستةلآوأةعاّمسعضتنأ
.)61(»نيتكيرمألانيبمئاقلاهَّنكلواًبلاغّليختملاِّدحلاىلإ«يه،نومياسل
عوضوم.هفلخاوكُِرتنيذلاءالؤهو،يكيرمألاملُحلايفنيكراشملاءالؤهنيب

هجئاتناًنِّمضتم،اننامزعقاو،يقبطلالاضنلاةطاسببوهيلاتلاب»ةكبشلا«
،ةقلطمةيفارغجةبراقم،انه«:نوسميجكيرديرفظحالامك.ةيفاقثلا

ةفرعمنودبىتح،ةكراشمنودبولاصتانودبناتدوجومناتلماكناتفاقث
ندملاوةيبرغلاةّفضلالثم،نتاهنامّةيقبوملراهلثم.ىرخألاامهادحإ

»لايمأةعضبلًةديعبنآلاّلظتـاهنماًءزجتناكدقوـيتلاةيليئارسإلا
فقتةدحاو:عقاولابامهطابتراليساسألاىنعملابناتلصفنمناتفاقثلا.)62(

رذحبضورعمىرخألايفعقاولاامنيب،كالهتسالانامدإبعرةهجاوميف
ٍسنجكءاينغأللةطيحمطوطخعضينأّىتحءرمللنكميقفألايف.)63(

ينيجلالُّخدتلالالخنمموعدمو،ضرملاَّدضنَّمؤُم،ديدجيجولويب
يفمُّكحتللمَدَختُستاهسفنتايجولونكتلاهذهَّنأنيحيف،خاسنتسالاو

.)64(ءارقفلا
:يلاكيدارلاهقاقشنالةّرقتسملاةيخيراتلاةيفلخلانعاٍّدجحضاونومياس
ةطاسبباّننأيهةقيقحلاَّنكلوتارَّدخملابراحنانَّنأبرهاظتننحن«
دعنمليتلاةيرضحلاةقبطلاـتحتـامعةيناسنإلاعزننوشِّحُون
نعوه،اكيرمأنعةّصقنكيمل»ةكبشلا«...لمعلاديوزتيفاهجاتحت



ةقبطلاىلعبرحيهتارّدخملاىلعبرحلا...اًفلخَتكُِرتيتلااكيرمأ
.»رخآىنعمدجويال.رمألايفامُّلكاذه،نآلااينُّدلا

يهةكبشلا«:ةتيمملانومياسرظنةهجوقايسمعدتةبيئكلاةّماعلاةروصلا
ىوُقلايهةيثادحلادعبامتاسّسؤملااهيفنوكتةينانويايديجارت

وأ،ةيسايسلاىَنِبلاوأ،تارّدخملاداصتقاوأسيلوبلامسقّهنإ.ةيبميلوألا
برضتودعرلايقلتيتلايهىربكلاةيداصتقالاىوُقلاوأ،ةيسردملاةرادإلا

.)65(»مرتحمببسنودبمازحلاتحتسانلا
لكشدوعصاندهشانَّنأةقيقحلايفودبي،ةيضاملاةليلقلاتاونسلاِّرمىلع

ّمتي،هسفنقوسلاوهّملكتييذلاءيشلاثيحصيخشتلانمديدج
ءارآىّنبتيو،رّذُحيو،فّرصتيٌّيحنايكّهنأكوديازتملكشبهيلإةراشإلا
ينثولاهلإلاةقيرطبتاّيحضتبلطيهَّنأنَّمضتيلرمألالصيو.خلإ...ةحضاو
ةموكحلاتنلعأامدنع«:ةريخألاةيمالعإلاريراقتلانمنيلاثمذخأنل،ميدقلا
..زنوجوادلريخألارايهنالا«.»رذحبقوسلافَََّرصت،زجعلاةهجاوملاهريياعم
تاّيحضتـةلوهسباضرلابرعشيالقوسلاَّنأىلإحضاوريذحتىلإراشأ

ةيِوُهلايفاًضومغكانهَّنأودبيامّبر.)66(»ةبولطمنوكتسىرخأ
يذلا(هتاذةيلامسأرلاقوسلاماظنّهنإ:»ةيبميلوألاىوُقلا«هذهلةدّدُحملا
اومّدقّىتحداقنلاضعب؟ةلودلاتاسّسؤموأ)يفتختةلماعلاةقبطلالعجي

نم.نّييطارقوريبلابارتغالاوةءافكلامدعلٍّيلاربيلٍدقنكةكبشللةءارق
وهةلودلاةيطارقوريبل)ةداعحُِرشيذلا(يساسألافيظوتلاَّنأيقيقحلا
عنصتاهَّنأىَّتحوـعمتجملالكاشمّلحسيلو،اهسفنجاتنإديُعتاهنأ

مليفنمريهشلادهشملادعتسنلف.اهدوجوريربتلجأنمتالكشم
نميناعييذلاـلطبلاهيفىّقلتييذلا،مايليجيريتل)ii(»ليزارب«

يعرشريغيئابرهكنمةيّرسةرايزـهبةّصاخلاةقاطلادّوزميفتالكشم
هحالصإيهةطاسببهتميرجنوكتيذلا)ريصقروهظيفورينيدتربور(
يتأت،ماظنلاَّدضةحاقورثكألاةرماؤملاو،ةيطارقوريبللمظعألاديدهتلا.لطعلل

نأضرتفملانميتلاةيطارقوريبلالكاشمّلحينألعفلابلواحينّمم
ةباصعِّلحيفنوُّدجينيذلا،يتلونكميقّقحمةعومجملثم(اهعملماعتت

اهعفاد؟اهسفنةيلامسأرلاعمقدصيهسفنرمألاسيلأنكلو.)تارّدخملا
قلخلّىتحاًضيأنكلو،ةمئاقلابلاطملاءاضرإسيلاهسفنةقيرطلابقلطملا

.ّرمتسملاّدتمملااهجاتنإةداعإلهسيّىتحةديدجبلاطم
قوسللةلوهجملاوةيشحولاةّوقلاةركفاًرِّكبُمغاصيذلاوهسكرامّهنإ

ةهلآلا«ـ»ةكبشلا«نعتالاقملاىدحإناونع.ردقللةثيدحةخسنك



لباقملاوه»ةكبشلا«سيلأ:اًمامتمئالميلاتلابوهـ»روميتلابيفةينانويلا
هلإلافصنوأميدقلاهلإلامهنيبدجينيذلادويلوهموجنليعقاولا
دسجيفاًكبتشمهسفن))iii(روثيفروث،نوسكاجيسريبيفسويسريب(

؟»ةكبشلا«يفيهلإلاروضحلااذهبروعشلاّمتيفيك؟كبترميكيرمأٍّباشل
ّرمتست،مهيلعرصتنيودارفألايفردقلاّرثؤيفيكةّصقلايكحلالخنم
:فاشكتسالايفىرخأةوطخذخأيٍلاتمسومّلكف،يماظنلكشب»ةكبشلا«
يناثلامسوملا؛سيلوبلاةهجاوميفتارّدخملاراجتعارصمّدقيلوألامسوملا
عملماعتيثلاثلامسوملا،ةلماعلاةقبطلاخّسفت:قلطملاببسلاىلإدوعي
رهظيعبارلامسوملا،مهلشفوةلكشملاِّلحلةيسايسلاتايجيتارتسالاوسيلوبلا

؛ٍفاكريغاًضيأوه)دوسألاةلماعلاةقبطلابابشل(ميلعتلاَّنأفيك
اًّديجّماعلايأرلاملعيالمل:مالعإلارودىلعسماخلامسوملازّكري،ارًيخأو
»ةكبشلا«يفيساسألاءارجإلا؛نوسميجراشأامك؟ةلكشملليقيقحلاروظنملا

مالحألاميدقتيفنكلو،ّظفلاعقاولايفطقفهسفنرصحيفسيل
ةلثمألاضعبانه.هسفنعقاوللٍلاتت،ملاعلاجيسننمٍءزجكةيبوتويلا

:ةيسيئرلا
ئشنيلتارّدخملاةراجتدوقناكتوبوسكنارفمدختسي،يناثلامسوملايف

ءايحإوءانبةداعإوهيذلا،قلطملاهعورشملجأنم،ةيصخشلاهتاقالع
هَّلكعمتجملاولمعلاةكرحَّنأفرعيوخيراتلامهفيوه«:روميتلابءانيم
اذه.ءانيملادعيملولدوجولايفرارمتسالاعيطتسيالثيحبهلوحةّمظنم
رَيغهنوكثيحنميطمنلاهانعمبىَّتحيبوتوي،يبوتويلاهعورشمنذإوه
يفوـةقيرطلاهذهبءارولاىلإاًدبأدوعيالخيراتلاـنكممريغوٍّيلمع

.)67(ةياهنلايفهتلئاعووههرّمديسلوسكلاملُحلافةقيقحلا
ةراجتهاجترثكأورثكأاًدِّدرتموليجنآيدريصي،يناثلامسوملايفاًضيأ
ُّزتهي،تومينأىلإتناجمايليوءيربلادهاشلايهتنيامدنع؛تارّدخملا
.تناجةداهشنمماقتناكلتقلابرمأنوفآهَّمعَّنأضرتفي،وليجنآيد
هاعدخنيذللاكنابويتلونكمقيرطنعقيقحتللوليجنآيدراضحإَّمت
بعالتملا)iv(هيرتنوفسرالبولسأب(تناجةلئاعلراذتعاباطخةباتكب
اهومَّدقمهَّنكلو،ليمزيطرشبتكمنماهوذخأ،نيِّيبصلةروصهورأ،عئارلا

يفيلةباصعلايماحملصو.)نآلاىماتيلاتناجدالوألةروصاهَّنأىلع
قلطأو،ماهتالاريُثيءيشِّيأةباتكعيطتسينألبقوليجنآيدفقوأو
لعجينأوليجنآيدرّرق،ىرخأةّرمهيلعضبقامدنع،كلذدعب.هحارس

هتعنقأهّمأنمٌةرايزفٍةلاحِّيأىلع؛هِّمعةمظنمَّدضةلودلاةداهش



مِكُح،نواعتللهِضفرببسبو.ةقفصلانععَجارتو،ةلئاعلاهاجتهبجاوب
َّالأبوليجنآيدتعنقأيتلاُّمألاتسيلأ.نجسلايفًةنسنيرشعبهيلع

؟ةلئاعلاايبوتوياًضيأكِّرُحت،َدهشي
ملُعينأنودب:ةديرفًةبرجتنيفلوكروجيملاداق،ثلاثلامسوملايف

مادرتسمأًائشنم،روميتلاببرغيفتارّدخملاةقيقحلايفعَّرش،هءاسؤر
نأيصاونلايعِّزوملاًحومسمحبصأثيح،»مادرتسماه«ـبتَدِّمُع،ةريغص
يذلاوهو،اذكهةّيلحمتارَّدُخملاةراجتلعجقيرطنع.نيكاكداُوئشُني
ةيمويلاكراعملانمنيفلوكّصلخت،لاحِّيأباهفاقيإعيطتسينلهَّنأفرعي

ةايحلايماردلكشبمعدو،لتقلامئارجتالَّدعمنمديزتيتلاةهفاتلا
هيبقارمو،ةبعرملاتارواجملاىلإءودهلادوعي،ةقطنملايفاهتورذىلإةيمويلا

يعِّزومةيبصليهتنتاليتلامهتاداراطمومهتاراّيسنمنيرِّرحتملاـ
مهتابونيفنوريسي،يقيقحلاسيلوبلالمعلاوداعـيصاونلاىلعتارَّدخملا

سيلو،خيرويزوهانهيعقاولاجذومنلا(.مهنومدخينيذلاسانلانوفرعيو
ةدوجوملاةقيدحلافيضاملانرقلانمتاينينامثلاىلإاندعولف،مادرتسمأ
ةبرجتكانهتناكو؛ةَّرحةقطنمتنلُعأةيسيئرلاةيديدحلاةكسلافلخ

.)ىضمرثكأوأدقعنماهسفنروميتلابيفةهباشم
رجنيرتسونوفآ؛ايبوتويىلإاهُسفنةقادصلاتلَّوحت،ثلاثلامِسَوملايفاًضيأ
بارشبنانثالاعتمتسا،طبضلابرجنيرتسلتقلبقنكلو،رخآلاامهدحأناخ
َّنأكونافَّرصتيو،يضاملانيديعتسم،ءانيمللةبناجملانوفآنكاسمباًعمريخأ

سيلاذه.ةكرتشملاامهتنايخنعرظنلاضغب،يهامكةميدقلاامهتقادص
فيكبةّقلعتملاةصلخملاةبغرلانعريبعتنكلو،ةطاسبباًفئازوأاًقفانم
هتياوريفكلذ)v(راكولنوجحضوأامكـءايشألانوكتنأبجي

.»تببحأنإطقفثدحتنأاهنكميةنايخلا«:»يلاثمسوساج«
براجتيفدجوييبوتويلارصنعلا،ميلعتلاىلعزيكرتلاناك،عبارلامِسَوملايف

نمضورفملامييقتلاماظنلهراكنإوتارتويبمكلاعميكسيوليبزيربلصف
.ةيلارديفلاتاسّسؤملاوةلودلا

نألحفاُكي،اًدَّرجماٍّيمارجإاٍّيطارقونكت:اٍّيبوتوياًجذومنهسفنرجنيرتسسيلأ
هذهتناكنإوهانهنِّمضتملاضومغلا؟ٍدَّرجمٍلمعىلإةميرجلاَيلُعي
يلاتلابنحنله،روديملاعلالعجييذلاامو،عقاولانماًءزجتاّيبوتويلا
:ههُّجوتىلإنومياسريُشي،يديفيدلابهقيلعتيف؟ِّرشلاوريخلاءارواميف
ملعوداصتقالابٌّمتهمهَّنإ؛ِّرشلاوريخلابةقيقحلايفٍّامتهمسيل)ةكبشلا(«
ةميدقلاةضوملا«ـلهضفريفٌفِّهلتماًضيأنوسميج.»ةسايسلاوعامتجالا



:»ةيقالخألاِّرشلاوريخلاةيئانثل
هشتينناكاَّمبر:يئانثلاقسنلاةهجاوميفرخآناكميفتشقانتدقل«
هذهعابطنانعارًيثكفلتخيالهَّنأهراهظإبةيماردءايبنألارثكأهدحو

،اننوهبشينيذلاسانلاونحنوهريخلاـاهجاتنإلاًضيأىعسييتلاةيرخآلا
َّنكلو.)طمنّيأوأ(اَّنعيلاكيدارلامهفالتخاونورخآلاسانلاوهُّرشلاو
،)ةِّريخبابسأاًبلاغو(بابسألاعاونأِّلكل،هفالتخاىشالتيمويلاعمتجملا

.)68(»هتاذُّرشلاهعمو
ريخلافيرعترصتخناَّنكنإ،اًمامتاٍّشهودبيقسنلااذهفلاحِّيأىلع
نعاذام(اننوهبشييذلاسانلاب)يحيسملالبقامّىتحو(يثادحلالبقام
وهطبضلاب»ةكبشلا«ـلّماتلايقالخألازيكرتلاسيلأ،)؟ءرملاءابرقأ/ءادعأِّبح

فورظيف)اٍّيبسن(نيمأٌدرفهعيطتسييذلاام:يقالخألافُّرصتلاةلكشم
نمِّلقألاىلع(فورظلاهذهف،ويدابنالآتاحلطصمبكلذعضنل؟مويلا

)vi(ةيثَدَحـريغتناك)جاتنإلاديق»ةكبشلا«ناكامدنعىضمدقع
مّدقي.قفألايفةيلاكيدارلارُّرحتلاةكرحلساسأكانهنكيمل:اًمامت

لثميفهلعفنَّامع،»)ةيبسنلا(ةنامألاطامنأ«ـللماكلاّيزلا»ةكبشلا«
يذلازليينادكيرديسمزالملاىَّتحونيفلوكىلإيتلونكمنم،لاوحألاهذه
طلخلاضفريوه(اًنَّيعماٍّدحهسفنلعضوـةيوستللّماتلاهدادعتساعمـ

نوناقلااوقرخينأمهيلعاًعيمجمهَّنأيهةيساسألاةطقنلا.)تاّيئاصحإلايف
يتلونكمليمي؛ريخألامسوملادعتسنلفلاثملاليبسىلع،ىرخأبوأةقيرطب

:َّنأةقيقحببعالتيل
طمننمنيديحونييِّقبتمىلإترصتخاةيريهامجلاةفاقثلانمضرورشلا«
نولسلستملانولتاقلا،امهنّييقيقحلاعمتجملاءادعألناليثمتلاناذه:ِّرشلا
تقولايف،ينيدعانتقاببسباًبلاغ(نوّيباهرإلاىرخأةهجنمو،ةهجنم
نّويسايسلانوُّيناملعلالاطبألااَّمأ،نيِّدلاةقيرطنعةينثإلاهيففَرُعتيذلا

.)69()نوحاتممهَّنأودبيدعيملنّييوضوفلاونّييعويشلالثم
يذلاةباصعلاسيئر(دليفناتسولرامقيقحتليومتنِّمَؤينأيتلونكمرَّرق
ًالسلستمًالتاقكانهَّنأبماهيإلاقيرطنع)نوفآطوقسدعباهيلعرطيس

،سيلوبلامسقىلإمالعإلاهابتناتفلينألجأنم،هيلعضوبقمرَيغ
ِّيأىلع،هّتطخنمءزجكةيضقلاقاروأفيزوةميرجلاحراسميفلَّخََدت

كانه،ةبسانمريغةيدرفلاتافُّرصتلاَّنأوهانهيساسألاسردلاف،لاح
فُّرصتهاجِّتايفيدرفلالطبلاءارواميفبهذتنأب،دعبأةوطخلةجاح

:ةرماؤمكطقفرهظت،ةرضاحلاانفورظيفـيعمج



دوعتةفولأمةرماؤممّدقيمزتلملاةطرشلاطباضوأّصاخلاديحولاقّقحملا«
.)نوتليمناطيشنمضرتفأامكأدبت(نّييكيتنامورلانّييروثلاولاطبألاىلإ

اًحضاوحبصي،ديازتملايعمجلاويعامتجالايخيراتلاءاضفلااذهيف،انه
،ةرمآتملاةعومجملالكشذخأتنأبجيةمِواُقملاوةليصألاةروثلاّنأءطبب
،ةطلسللمارتحادجويال(يصخشلايميجدُّرمتانه...يقيقحيعمجلمع
كرتشي)قدصتاليتلاةيلاثملابناجىلإ،ةيسنجلاتانايخلا،لوحكللنامدإ

ةطرشةطباضـنيهباشتملاريغةرماؤملايكراشتموقافرلاةعومجمعم
هيضاميفّرسكانهمزالم،امهيلعدمتعيالنكلوناّيكذنايطرش،ةيقاحس

،مُّدقتلاهلبلجتيتلايهةداتعملاريغةرماغملاهذهلعجيءبعب
ةبهومكلميللّوحتييذلاةهيدبلاءيطببيرقلاةطاسوببسبّفظوملا
ئداهلكاشملَّالحارًيخأو،نيدِّدعتُمنيّيئاضقنيدعاسم،ماقرألاعمةظوحلم

.)70(»عضاوتمو
وأ،نيرمآتملانمنّييطمنلانّييعويشلاّةيلخنماًعونةعومجملاهذهتسيلأ

،ارباككنارفلمليفوأزنكيدزلراشتلةياورنمراوطألايبيرغنمةعومجم
.جقسن؟يِّرسلاتارماؤملاِنيرعكهولعجيذلابِرَخلايلفسلابتكملاعم

ِّلكيفةأرجرثكألاومظعألا«ـكهتاذنوناقلانعريهشلانوترتسيشت.ك
يمسرريغوضعكـءالؤهراوطألايبيرغةعومجمنمضنم.»تارماؤملا
نكميرمعراعش:لتيلرمعةيصخشيهـنينثالانمىرخألابناجلانم
ءاشنإنَراُقياذام:»ذاحشلا«اربوأيفتخيربلساكعناكهنعريبعتلاَّمتينأ
ِّطخسفنىلعرمععضوينأنكمي)71(؟كنبةقرسب)ينوناقلعفك(كنب
خطلملاطمنبّللحموهرتسكيد.2006يفأدبيذلالسلسملا،رتسكيدلطب
ِّنسيفمَّتيت؛لسلستملتاقىلإًاليللّوحتييذلا،يمايمةطرشيفءامدلاب

فشتكاامدعبو،يمايمبةطرشلاطباضناجروميراهِهاّنبتدقو،ةثلاثلا
أدب،ءايربأسانألتقنعدعتبيهلعجلو،ةيمارجإلاّباشلارتسكيدلويم
ةلتقمهسفنأاونوكينأبجيرتسكيداياحض:»دوكلا«هميلعتيفيراه

.ىرخأةّرمكلذنولعفيساًبلاغورربُمببسنودباًصخشاولتقاونوكينأو
دوكلاـةيسكعةروصيفيلاثميطرشاًضيأوهرمعفرتسكيدلثمهلثم

لتقبرمألاةطلسهيدلنَمطقفلتقا:يتامجاربوطيسبهبّصاخلا
.نيرخآلا

رتسيلوه»ةكبشلا«راوطأيبيرغةعومجميفيسيئرلاجذومنلاَّنكلو
:هتيرقبعلهحدمنوسميجلرَُربي؛نوميرف

ضعبلِّوَُحياضيأهَّنكلو،ةيرقبعقرطبتالكشملا...ّلحيطقفسيل«



ةيقيزيفلاةلكشملاءانبعمعئارءيشىلإقِّقُحملاتامامتهاودرجملاضومغلا
هنميوديلالمعللبرقأءيشهَّنإلوقلانكميـاهلحييتلاةيسدنهلاوأ
ىلإَّمضنيليعُدوةّرملّوألهفاشتكاّمتامدنعةقيقحلايف.دّرُجملاجاتنتسالل

تقويضقياٍّيرهاظلماعرَيغًاطباضنوميفناك،ةّصاخلاقيقحتلاةدحو
لاثمهَّنإ:)هعيبييذلا(كيتنألاثاثألانمةرّغصمخسنةعانصيفهغارف
ـةلاحلاهذهيفِّظحلانسُحلـهلُّوحتوهئاكذوناسنإلاةيجاتنإعايضىلع

.)72(»ةهفاتتاطاشنىلإ
،ٌّيرمآتٌفّقثموهـ»ةغرافلاةفرعملا«ـللضفألاّلثمملاوهنوميرفرتسيل

.ةيعقاولالكاشملللولحميدقتيفديفماذهلثمو،ريبخهنمرثكأ
ةرئادلايفنورصحنممهله؟ةعومجملاهذههلعفتنأنكمياذاميلاتلاب
؟ماظنلابجاتنإلاةداعإيفاهتاذمهتمواقميفمهُستيتلاةعشبلاةيديجارتلا

ةينانويلاايديجارتلانيباٍّيسيئرًافالتخاكانهَّنأاننهذيفعضننأانيلع
نويزفلتلانمريثكلاَّنأل«:هسفننومياسحرشيامك،»ةكبشلا«يفملاعلاو
يتلااماردلاةزيماَّمأ،ةيصخشلاراصتناوصالخلاوريهطتلاةفاضإنعوه
ةيقالخألاوةينادرفلااهيفنوكتفةيثادحلادعبامتاسّسؤملااهيلإىعست
،ةينانويلاايديجارتلليخانملاريهطتلايف.»تاهجلاضعبنمةفلتخمةلادعلاو

يف؛هطوقسيفةيماسلاةمظعلاىلعلصحيوهتقيقحلطبلالباقي
سيلو(ماظنلاـىرخأةقيرطبمكحيردقلادعاوقلريبكلارخآلا،»ةكبشلا«

.)73(ةيريهطتةورذنودب،بسحفيضمي)ةايحلا
بايغ:زييمتلاةلهسرصاعملالكشللةميدقلاايديجارتلانمةلقنلاهذهجئاتن

،روهظلايفيماردوليملايزنيكيدلابهاولالشف؛رُهطتلليدرسلاقالغإلا
اذهيفهريربتاًضيأدجي»لكش«ـكينويزفلتلالسلسملا.)74(اذكهو

اًدبأفشتكنالانَّنألطقفسيل،ةريخأةجيتنىلإاًدبألصنالنحن:ُّريغتلا
اًضيأّنكلو،)ةدوجوملافلخةديدجةكبحًامئاددجوتهَّنأل(قلطملابنذملا
يتاذلاجاتنإلاةداعإلجأنملضانيلعفلابوهينوناقلاماظنلاَّنأببسب
ىرنيذلا،»ةكبشلا«ـلريخألادهشملاقيرطنعترهظةيؤرلاهذه،هسفن

نمةلسلسبًابوحصم،رسجلاىلعنمروميتلابءانيملرظنييتلونكمهيف
انههيلعلصحنام.ةنيدملالالخةيمويلاةايحللتاراشإلاوتاكابشالفلا

ةقلطملاةيؤرلانعيلجيهلاطمنلانمعوننكلو،ريخألاجاتنتسالاسيل
انتالاضننوكتنأةركف:رشابملاطابترالانمباحسنا،ةسكعنملاةفاسملل

نوكييتلاربكألا»ةايحلاةرود«نمءزجيهةعونتملاانمئازهوانلامآو
ةطقن.اهتاذةرودلاهذهوأ،يتاذلاجاتنإلاةداعإوهيقيقحلااهفده



َّنأنممغرلاىلعهَّنأظحالامدنعسكرامقيرطنعتثدحةهباشم
يضرتسيتلاتاعوضوملاـجتنملاوهجاتنإلافدهَّنأةينافلاةيتاذلاةيؤرلا

ّالإـىرخأتاملكبعافتنالاـميق؛)ةيقيقحلاوأةّليختملا(سانلاتاجاح
دّرجميهدارفألاتاجاحءاضرإف،ّلككماظنللةقلطملارظنلاةهجونمّهنأ

.ةيلامسأرلا)جاتنإلاةداعإ(رارمتساةيكناكيمىلعظافحللةيرورضلئاسو
حضوأامك،هنومضميفسِّسَؤميلاتلابوهلكشلليدرسلاحاتفنالا

ّلككعمتجملاوهِبنُذملاهيفنوكييسيلوبلمعوه»ةكبشلا«ـف،نوسميج
وأ(ليثمتاننكميفيكنكلو.)نيمِرجُمةعومجموأ(اٍّيدرفاًمرجمسيلو

ّلكلاسيلأىرخأتاملكب؟اٍّينفةرصاعملاةيلامسأرلايفّلكلا)ميدقتىرحألاب
؟ةرصاعملاايديجارتلابّقلعتياميفدّدحملاوهام؟قلطملابنُذملاوهاًمود
ةدّرجملاـةيضارتفالاةكرحلا،دّرجميلامسأرلاماظنلاعقاوّنأيهةركفلا

:يعقاولاوعقاولانيبيناكاللافالتخالافيظوتانيلعانهـلاملاسأرل
يهو،لاملاسأرلةدّرجمةكرحيهعقاولاءارحص«.يعقاولاعّنقيعقاولا
حضوأامكوأ.»يعقاولاديرجتلا«نعسكرامنعثَّدحتيذلاىنعملااذهب

عقاولا،عقاولاىلإليحنطقفنحن«:زنربديإ»ةكبشلا«ـلكراشملاجتنملا
.»اٍّدجٌّيوق

قيرطلصييذلا،لاملاسأرلاٍّيتاذةمعادلاةنونجملاةرودلاسكرامفصو
اممويلاتانيمختيفهتورذىلإsolipsisticيدحوـانألايتاذلاهبيصخت
حبشَّنأمعزننأاٍّدجطيسبلانمهَّنإ.)75(لبقتسملايفةسكعنملادعب
مامتهاِّيألرابتعالانودبهقيرطيفريسييذلااذهـيتاذلاجاتنإلاشحو
هفلخّنأو،اٍّيجولوديأاًديرجتهنوكنمرثكأءيشالوهـيئيبوأيناسنإ

دراوموتاردقةرودىنُبتاهيلعةيعيبطتاعوضومونييعقاواًسانأكانه
طقفتسيلةلكشملا.قالمعلايليفطلاُلثُمىّذغتتاهيلعوةجتنملالاملاسأر
نكلو،يعامتجالاعقاولللّمأُتملاانكاردإأطخنمٌءزجوهديرجتلااذهَّنأ

.ةيّداملاةيعامتجالاتايلمعلاءانبديدحتلقيقدلاىنعملابيعقاواًضيأهَّنأيف
سأرةصقرلبقنمرَّرَُقينأنكمياّهلكلودلاًانايحأوناكسلاتاقبطردق
ىلعةردقلابّقلعتملااهفدهدراطتيتلا،هذهةيدحوـانألاةلّمأتملالاملا
عقاولايفرثؤتنأاهنكميتاكرحلاَّنأفيكنعةكرابمةالابمالبحبرلا

.يعامتجالا
ضرعيفوأ،لّوألاىلإيناثلادُعبلاراصتخايفاًساسأنكتملسكرامةطقن

.»ةيعقاولاةايحلا«تارُحانتىلإيّدؤتعلسللةيجولويثلاةصقرلاّنأةيفيك
لّوألاىلعاًّديجلوصحلاعيطتسيالَءرملّانأيهىرحألابتناكهتيؤر



ىلعلوصحلانودب)يعامتجالالعافتلاويّداملاجاتنإللةيعامتجالاةيعقاولا(
دّوزتيتلاو،ضرعلاكّرحتيتلالاملاسأرليتاذلاعفدلاةكرحاّهنإ.يناثلا
يساسألافنعلانكسيلخادلاب.اهثراوكوةيعقاولاـةايحلاتارّوطتلساسألا

يعامتجايلامسأرلبقامفنعّيأنماًذوذشرثكأ؛ةيلامسأرللّمظنملا
هّنكلو،»ةريرشلا«مهدصاقمودارفأللًابوسنمدعيملفنعلااذه.يجولوديأ
نيبيناكاللافالتخالالباقنانه.لوهجمو،يماظن،دّرجملكشب»يعوضوم«
يفنيسمغنملانّييقيقحلاسانلليعامتجالاعقاولاوهلّوألا:يعقاولاوعقاولا
بلصلا»دّرجملا«يفيطلاقطنملاوهيعقاولاامنيب،ةجتنملاةيلمعلاولعافتلا

ةّوُهلاهذه.يعامتجالاعقاولايفثدحييذلاامدّدحييذلالاملاسأرل
ةزيمم،حوضوبةبرخهيفةايحلانوكتاًدلبءرملاروزيامدنعًالثمرهظت
دلبلاَّنأانربختةيداصتقالاريراقتلافكلذعمو،يناسنإسؤبويئيبداسفب
سأرعضووهانهمهملا،ائيشينعيالعقاولاـ»ايلاحةّديجةلاحيف«

.لاملا
امّبريتلا،عقاوللةيزاوملااقيطتسالانوكتساذام:وهلاؤسلا،ىرخأةّرم

نمٍديدجٍلكشلجاتحننحن)76(»ديرجتلاةيعقاو«ـلاًهباشمًائيشنوكت
:»يقينربوكرعش«ـكنوترتسشتهّليختاملاًهباشم،رعشلا

اًرعشرَِّوُطينألعفلابهنكميملاعلاناكنإّليختننأارًيثمٍّالمأتنوكيس«
كّرحت«نعثّدحتننأنكميناكنإ؛ةيقينربوكعاتمإتاداعوايقينربوك
امدنعةالابمالبثّدحتنو»رّكبملاسمشلاقورش«نمًالدب»رّكبميضرأ
كانهنوكيسفكلذانلعفول،موجنلللفسأرظننوأناوحقأللىلعأرظنن

ةعانصلةلوبقم،انرظتنتةعئارلاوةريبكلاقئاقحلانمارًيبكٍّامكلعفلاب
.)77(»ةديدجريطاسأ

:ٍتاملكباهَسفنىقيسوملاةهلإمّدقت،يدريفتنومل»ويفروأ«اربوأةيادبيف
“Iosonolamusica..”)vii(امدنعـاًبيرقحبصيساماذهسيلأـ

ىرحألابوأريكفتلللباقريغـحرسملاةبشخ»ةيجولوكيسلا«تاوذلاوزغت
نميضاملانرقلانمتاينيثالثلاّىتحرظتنينأءرملاىلعناك؟ليثمتلل
تايحرسملا«يف.حرسملاىلعةبيرغلاتاقولخملاهذهروهظةدواعملجأ
انأ«:ةّماعلللوقيوحرسملاةبشخىلإلثمملخدي،تخيربل»ةيميلعتلا
يفةاواسملانعيثيدحبهعادخلواحأولماعنمنآلابرتقأس،يلامسأر
»ليحتسملا«يجولوكيسلاطلخلايفنمكيءارجإلااذهرحس»...ةيلامسأرلا

نمصخشلاّنأكو،نيفلتخمنيرودبعلييذلا،هسفنّلثمملالخادب
نعجرخينأـرخآلنآنمـاًضيأهنكميةيحرسمللةيدرسلاةيعقاولا



ةيفيكلايههذه.هفقاوموهلاعفأنع»ةيعوضوم«تاقيلعتيقليوهتاذ
c’est)viii(moi,lavérité,qui“ناكاللوقاهبأرقينأءرملاىلعيتلا

parle”نعهلاقمنم»LaChosefreudienne«:نمةملكلمداصئراطك
.ثُّدحتلايفأدبيذلاهتاذءيشلاّهنإـءرملاهّعقوتيالناكم

رضحتسيلصيخشتلاىلإسكرامأجل،»لاملاسأر«نمةريهشةرقفيف
،ثّدحتتنأعلسلاناكمإبناكنإ«:اهترودوعلسلالدابتلئبتخملاقطنملا

انيلإيمتنتالاهَّنكلو،سانلاُّمهتامّبرانعافتناـةميق:لوقتفوسف
انُكباشت،انتميقوهلاحِّيأىلعتاعوضومكانيلإيمتنيام.تاعوضومك
.)78(»ةلدابتمـميقكطقفضعببانضعبطبترينحن.كلذتبثيٍعلسك
علسلااهيفينغتنأنكمياربوأ:يلاربوألاصيخشتلاكءيشّليختاننكميله
ةديحولاةقيرطلايههذهاَّمبر؟اهنولدابتينيذلاسانلانمًالدب،اهسفن

.حرسملاىلع»لاملاسأر«اهبضرعننأنكمييتلا
ضرعلةيلكشلاةّمَهملاّلحيملوه:»ةكبشلا«يفيلكشلاَّدحلاهجاونانه
ُّدحوه»ةكبشلا«ّدح.ينويزفلتلادرسلايف،ديرجتلاهمكحييذلاملاعلا
نّمضتياذه،يعوضوملاعقاوللهريوصتوهدوقفملا:ةيجولوكيسلاةيعقاولا

خانملل»يعوضوملاملُحلا«دعبوهله،ةيبوتويلاةيتاذلامالحألا
رسكينأءرملاىلع،دعبلااذهراضحتسال.لاملاسأرليعقاولا/يضارتفالا

،ءاقمحلاتاهيشيلكلاقانتعايهقرطلاىدحإاَّمبر(ةيجولوكيسلاةيعقاولا
»يووروترآ«يفرلتهنعامهتاليثمتيفنيلباشوتخيربلعفامك

.)79()»ميظعلاروتاتكيدلا«و
عقاولاطيحتيتلاةيقيقحلاةيجولوكيسلاةيعقاولا»ةخسارلا«ةيلكلا

ةدّرجم،اهنمٌءزجمهنيذلادارفأللةشيعملاةربخلاةنّمضتم،يعامتجالا
هتربخنععقاولالصفتيتلاةّوُهلانمدّرجتاهَّنإ:ةيلاكيداررثكأىنعمب

اهتيقب(»ةكبشلا«ـليلكشلاِّدحلانيبطبارلاىرننأمساحلانمو.ةيتاذلا
نومياسدودحـىوتحملاىوتسمىلعـو)ةيجولوكيسلاةيعقاولادويقلخاد

ّدضدّرمتللدارفألابةدوجوملاةديقعلا«ـباًقِّلعتُمّلظيهُقُفأ.ةيسايسلا
صالخإىلعدهشتةديقعلاهذه.»مهتماركلجأنملمعلاوةثرلاةمظنألا

مامتةيناكمإمعزتيتلاةيكيرمألاايجولوديأللةيساسألاةيضرفللنومياس
:»دارفألاال،ماظنلاريغ«:هراعشيذلا،تخيربلق،عمةنراقملابـناسنإلا
نأنكميفحصلاّنأبنمؤيالوناسنإلايفريبكلكشبرّكفيلدامّديسلا«

نكلوناسنإلايفريبكلكشبدقتعيالرينيوكّديسلاامنيب،لضفأنوكت
ريصينأنكميءيشّلك«.»لضفأنوكتنأاهنكميَفحصلاَّنأدقتعي



.)80(»ناسنإلاءانثتساب«:رينيوكّديسلالوقي»لضفأ
ىلإ»ةكبشلا«ـليسايسلاءاضفلاّدحتدارفألاةمواقموتاسّسؤملانيبعارصلا

عيطتستالام.اًعضاوترثكألاةيطارقميدلاـةيعامتجالاةديرفلاةيحالصإلا
يفمهتءاربنودقفيمهسفنأدارفألاءالؤهَّنأوههباعيتساةركفلاهذه
نكلو،نيدسافنوريصيمهَّنأةركفنمـريبكلكشبسيلـمهلاضن

ةمئالمريغةطاسببريصتسمهتافُّرصتفنيّبيطونينمآاّولظمهَّنأولفىرحألاب
يتلااهسفنةّوقللاًديدجاًزفاحنيمِّدقم،ةقامحبفُّرصتلايفنولشفيوأ

يذلا؛اًمامتلّوألادهشملايف»ةكبشلا«يفكلذعمةفلألابرعشن.اهنوضراعي
هبشأناكيذلايجوبتونستومىلعدوسألايبصلاويتلونكمهيفّقلعي

:ينانويلاسروكلاب
؟ّكيبصمساناكاذامنذإ:يتلونكم

.يجوبتونس:يبصلا
ةلكشميفهّمأتطّروتيذلا،يبصلااذه...يجوبتونس.يهلإاي:يتلونكم

تأدبو،هفطعميسنوه،فرعتتنأ...ستيبايازيإرمعمسابهديمعتل
ـبهاعد،ًاليدنمَهيطعينأنمًالدبءايبغألادحأو،طخمتلايفهفنأ

...ًالداعودبيالاذه.دبألل)هلبأ(تونسراصيلاتلابو.»هلبألا«
اّنك،ءادوسلاقوسلافلخةراحلايفةعمجةليلّلكيف،لوقأ:يبصلا
.رخأتمتقولبعلناّنك،ةيبصلاّلكينعأ؟ملعتله،رهزلاىلعنهارن

؟كلذكسيلأتاراحلابةرماقمةبعلهذه:يتلونكم
بعلي،فادهأةّدعةباصإتونسأطخأ،تاّرملانمديدعلالثم:يبصلا

.يرجيوفطخيمث،ةروفلاةياهنّىتح
؟ةّرمّلك،اذام:يتلونكم

.هسفنَّملينأعطتسيمل:يبصلا
،رهزلانومرتكّتيبصوتنأتنك،ةعمجةليلِّلكيف.مهفأينعد:يتلونكم

نوكيّىتحرظتنيناك..يجوبتونسكقيفرةعمجةليلّلكو؟حيحص
؟كلذلعفيهنوعدتمتنك؟يرجيواهفطخيوةيضرألاىلعٌدوقنكانه

؟كلذىَّدعتدحأالنكلوهبرضنوهكسمناَّنك:يبصلا
لاملافطخيةّرمّلكيفيجوبتونسناكنإ؛كلأسأنأّيلع:يتلونكم

؟لوخدلابًالصأهلنوحمستمتنكَمل...يرجيو
؟اذام:يبصلا

متنكمل،لاملاقرسيةَّرمِّلكيفيجوبتونسناكول،اًنسح:يتلونكم
؟بعللابهلنوحمست



.لجراياكيرمأاهَّنإ،كلذانيلعناك:يبصلا
طقفًةرِّرحتم،ىنعملامدعنملا)ةايحلاو(تومللةيديجارتلاةيؤرلاريصتانه

نإّىتح،مواق«لثمءيشوهنّمضتملايقالخألاراعشلاـةسئايلاةمواقملاب
وه)رمعيقيقحلاهمسا(تونس.»ةياهنلايفرسختسكَّنأفرعتتنك

بَُرضيةّرمّلكيف:لتيلرمعةرِّخأتملاةيزكرملاةيصخشلانعةيانكعبطلاب
كتومَّنكلوطقفرسختنلتنأ.توميّىتحاًراركتواًرارمموقياهيف

هدسجىرن؛ريخألامسوملاةياهندنعلتيلرمعلثم،مساالبًاتومنوكيس
تناكةتفال،همسابةتفالوهنآلاهفرعنامَّلكو،ةنيدملاةحرشميف

تومي،ةفورعمريغّلظتسهلتقةميرج،ةيادبلايفرخآدسجىلعةعوضوم
هذهتوملاةيلوهجمفلاحّيأىلع.هنفدبلطتنوجيتنآنودب،ءازعنود

نمىسقأايديموك،ايديموكلاىلإايديجارتلانمفقوملالِّوحتكلذعم
تسوكولوهلاَّنأهسفنببسللايديجارتسيلتونستوم،اهسفنايديجارتلا

دوجولشف،ةيصخشلاايديجارتيهفيرعتلابايديجارتلا،ايديجارتتسيل
معزننأنيهملانمنوكيسنكلو،هتيصخشيفصقنىلعدنتسملالطبلا
يديموكلادعُبلا.ةيدوهيلاةيصخشلايفصقنلةجيتنناكتسوكولوهلانأ

رمعحبصأ؟مسالااذهانأمل:مساللظوفلملاطابتعالابهّجوماًضيأوه
ةقيرطلاب،همسالقيمعببسالباًمامتةيجراخةيطابتعابابسأل»تونس«
.ورجور،)ix(»يبرغلالامشلابناجبلامشلا«كوكشتيهمليفيف،اهسفن
.»نالباكجروج«ـكاًمامتةيطابتعاةقيرطبو)ئطاخلكشب(فَرُعيليهنروث
يفاًقحال.ةمواقملايفنوِّرمتسي،نيرخآورتسيل،يتلونكم،رمع،تونسنكلو

ةقحالمقيرطنعهتنهمرَّمدملرتسيليتلونكملأسي،لّوألامسوملا
كلذلعفهَّنأرتسيلّدري،رينيشيموكلابئانرماوأةهجاوميفبنذُم

ةبغرَّدضليدسكرابةباصعنآلادراطييتلونكملعجتيتلااهسفنبابسألل
،ببسدجويالـةعيرسعراوشتالاقتعادّرجمنوديرينيذلا،هئاسؤر
ءاضعأطبرييذلاطورشملاريغيقالخألاعفادلانمعوندوجوطقف

هلثم:ةيادبلاديعيلسلسملابريخألادهشملاَّنأبجعال.ةرمآتملاةعومجملا
لشفلاىلع)نيرخآلابناجىلإ(يتلونكمّرصي،رمعوأتونسلثم

،طقفرساخلابَُرضيالـةياهنلايفـةَّرملاهذهَّنكلو،رِّركتملايتيكيبلا
ةريخألايتلونكمةلمج.ًافرتحمًاتومربتخي،هلمعرسخيـاٍّقحرسخيهّنكلو

.ماعلاءاضفلاجراخيأتيبلاـ»تيبلاىلإبهذنانعد«:يه
نيبةقالعلانعةيوكوفلاسوبوطلانيعألالخنمأرُقياماًبلاغ»ةكبشلا«

امدِّلَُوتعضاخلاطبضلاةيلمع:هكاهتناونوناقلاوأ،ةمواقملاوةطلسلا



،»ةيناسنجلاخيرات«يفةمّدقملا،وكوفةحورطأدعتسنلف.هطبضتو»هتبكت«
يذلاطارفإلاجتنييوبرتلاـيبطلاباطخلابيترتّنأفيكبةّقلعتملا

روصعلاةياهنيفلعفلابتأدبةيلمع،)»سنجلا«(ضِّوَُرينألواحي
يسنجءاوغإّلكنعةلّصفملانييحيسملافاصوأتناكامدنع،ىطسولا
وهيلاتلابتاذللارثاكت.هعمقتنأاهبضرتفياّمماًفلسّدلوتتنكمم

،اهتاذلةمواقمّدلوتاهسفنةطلسلا:اهطبضتيتلاةطلسللسكعنملاهجولا
هعماقلسّنجملادسجلالعفدودرو،هيلعةرطيسلاعيطتستاليذلاطارفإلا

ِّريَُغي،اًضماغانهوكوفّلظينكلو.هبأّبنتمريغةبطضنملادعاوقلاىلإ
ةبقارملا«نم)كاردإلللباقريغلكشبنوكياًبلاغتاقوألاضعبيف(ةنكللا

:ثلاثلاويناثلانيّدلجملاىلإ»ةيناسنجلاخيرات«نملّوألاّدلجملاو»باقعلاو
يئدبملاوكوفديكأتف،نيتكبتشمةمواقملاوةطلسلانوكتنيتلاحلايفامنيب

نوكتيلاتلاب،اًمّدقمةطلسللةمئالمةمواقملانوكةيفيكيفنوكي
طبضلابةطلسللتاوذحبصنوّهلكلقحلاىلعةرطيسمةطلسلاتامزيناكيم

ةطلسلاّدلوتفيكىلإةنكللالّوحتت،لاحّيأىلعاًقحال.اهمواقنامدنع
،ةمواقملاديدعتنعاًديعب–هيلعةرطيسلاعيطتستاليذلاطارفإلا

.اهتاذاهتاريثأتىلعةرطيسلاىلعةرداقريغحبصتيلاتلابةطلسلاف
نم«ّططخمّلكنعّيلختلاوهقزأملااذهنمجورخللةديحولاةقيرطلا

،يتذلاطاشنلاةّدُعلادّدحتامنيبهَّنأيفةركفلا:»)x(ةّدُعلاىلإةمواقملا
ةحازإلاولالخإلالجأنم،تاذلا»ةمواقم«ـلءاضفحتفتروفلاىلعيهف
ناكميفعبقتةيرّرحتلاتاسايسلاةّمهم.اهتاذةّدُعلل»ةيشماهلاوةيئزجلا«
نمةرطيسملاةّدُعلا»ةمواقم«ـلتايجيتارتسالارثاكتليصفتيفتسيل:رخآ

يلاكيدارلاعدصلاطامنأيفريكفتلايفنكلو،ةيشماهلاةيتاذلافقاوملا
»ةمواقملاعضاوم«نعثيدحلاّلكيف.اهسفنةرطيسملاةَّدُعلايفنكمملا

ّنأ،رخآلتقونم،مويلاهّليختبعصلانميذلا،اذهنايسنلليمن
.رييغتللعوضوماهسفنيهاهمواقنيتلااهسفندَدُعلا

نأل،ةقيمعةيلجيهةقيرطب،انل)xi(وبالامنيرثاكةوعدببسوهاذه
ّيأتحتو،انريكفتلىمسألاقفألاكةيعقاولاهاجتيدقنلافقوملانعّىلختن
ةيدقنلاةيرظنلاىلإّباشلايلجيهلا»يدقنلادقنلا«نم،رهظينأامّبرمسا
ءاهتنالاوههلامكإيفيدقنلافقوملااذهلشفام.)81(نيرشعلانرقلاب

ةيعقاولاهاجتيتاذلايبلسلايدقنلافقوملاريذجت:ةيتاذلاهتءاميإنم
»عجارتلا«ماهتالءرملاضيرعتكلذينعولّىتح.لماكيدقنيتاذبلسب

يذلاقلطملافقوملاةلاصأبىنبتننأانيلع،ميدقلايلجيهلافقوملل



هاجتتاذلللّمأتملا»مالستسالا«نماًعون،وبالامتراشأامك،نّمضتي
ةقيرطبناكنإوطابترالانمريرحتلاوأ،قلطملانماًعون،قلطملا
ّماتلاقلطمللىلعأةدحويفتاذلاسامغناسيل،يأـةيكيتيكلايد

)يعامتجالا(اهرهوجنعتاذلالصفت»ةيدقن«ةّوُهرفحنكلو،يلاعتملا
.يتاذـداعتباوأّداضتك،هسفنرهوجلاىلإهمواقتيذلا

عفادي»ةكبشلا«نماًمامتريخألادهشملايفثدحيذلاسكعنملاباحسنالا
ةقالعلاىلإطبضلابريشتةءاميإلاانه.»قلطمللمالستسالا«اذهنعطبضلاب
ماظنلاَّنأاًحضاوحبصي»ةقلطملارظنلاةهجو«نم،هتاكاهتناونوناقلانيب
هَّنأاملاط،اهبلطياٍّقحهّنكلو،ةيعرشلامدععمطقفحماستيال)ينوناقلا(

يف(ةيركسعلايتمدخةداعتساب.رارمتسالاىلعةيتاذلاماظنلاةردقلطرش
سرديفـّركذتأ،)ةعمسلائيسيفالسغويلايبعشلاشيجلايف،1975ماع

َّنأيمسرلكشبملعملاطباضلانلعأفيكـةينطولاميقلاونوناقلايف
الناكاملاطتوشارابلابزفاقلاىلعرانلاقالطإرظحتةيلودلاطباوضلا
ـةيقدنبلامادختساةيفيكنعناكوـيلاتلاسردلايف،ءاوهلايفلازي

يفاًعضاو(ءاوهلايفتوشارابلاباًزفاقفدهتستفيكهسفنطباضلاحرش
جذاسلكشب،)اذكهو،ًاليلقلفسأىلإهيجوتلايلاتلابوهلوزنةعرسرابتعالا
هلاقامونآلاهلوقيامنيبضقانتكانهناكنإطباضلاتلأس،اماًعون
نكميفيك«:لوقيهَّنأكوراقتحالابةئلتممةرظنيلرظن؛تضمةعاسنم

نمف،ّمعألكشب»؟لاؤسلااذهلأسيلاًمامتاٍّيبغنوكينأٍدحأِّيأل
نعطقفرارمتسالاىلعةرداقتناك»ةيكارتشا«لودلارثكأَّنأفورعملا
ماعطلانم%30نمرثكألعجتيتلا(ءادوسلاقوسلاىلعدامتعالاقيرط
ةيلاتتملاةيمسرلاتالمحلانمةدحاولعجاـ)ىرخأءايشأنمضـاًّرفوتم

.هلمكأبماظنلاطقسيسو،حجنتةكبشلاهاجت
ماظنلانيبةقالعلاهذهرابتعابـمساحلالاؤسلاف،»ةكبشلا«ملاعيف

نمهَّنأاملاط،خلإ...،تارّدخملاةراجتعضوبّقلعتيالـهكاهتناوينوناقلا
لاؤسلا.اهبراحييتلاةميرجلامظعمدِّلَُويهسفنيعرشلاماظنلاَّنأحضاولا

ةمواقملل)ةيبوتويلا(تافُّرصتلاعضوام:رارقتسامدعوًاثبخرثكأيسيئرلا
ةيدرفلاتافّرصتلاله؟ماظنلاةّيلكطسوةظحلدّرجمله؟ةّلثمملا

يسكعهجودَّرجماًضيأ،يتلونكمونوميرف،رمعوتونسةهجنمةمواقملل
نوكتفوسفنذإ،كلذكرمألاناكول.ةياهنلايفمهمعدييذلاماظنلل

فاقيإلةديحولاةقيرطلاف:لوقعمللةفلاخمتناكنإو،ةحضاوةباجإلا
.هتمواقمنعّفقوتلايهلمعلانعماظنلا



اندعاستامّبريتلادنارنيآتاياورىلإ)ئجافملكشبامّبر(لّوحتنانه
سيل)xii(دناريتياوريفملاعلايفيقيقحلاعارصلا.ةطقنلاحيضوتىلع

نيكرحملاىلعنودمتعينيذلانييوناثلاةعومجمونييسيئرلانيكِّرَُحملانيب
يسيئرلاكِّرَُحملانيبعارصلاَّنأنيحيفـنيجتنملاةرقابعلانييسيئرلا

.يساسألاعارصلااذهلةيوناثةكبحدّرجمريصيةيوسنلاةيسنجلاهتكيرشو
عارصلايفـمهسفنأنييسيئرلانيكرحملانيبيقيقحلاعارصلاف،ىرحألاب
،ةيريتسيهلاهتكيرشو،دّرجملاعفادلادوجو،يسيئرلاكّرحملانيب)سَّنُجملا(

تيمميتاذمداهكيتكلايديفةرصاحمّلظتيتلاةنماكلاةيسيئرلاةكّرحملا
سلطأيفينجادوتلاجنوجنيب،ةروفانلاسأريفكينيمودوكرورنيب(

»ايلابمالسلطا«يفنييسيئرلانيكرحملازومردحأربخيامدنع.)ايلابمال
نكلونييوناثلاريهامجاوسيلنييسيئرلانيكِّرحملليقيقحلاّودعلاَّنأبينجاد

:كلذبةيعاوينجادو.يفرحلكشبذخَُّتينأبجياذه،اهسفنينجاد
يفكّكشتت،ةّماعلاةايحلانمءافتخالايفنّويسيئرلانوكّرحملاأدبيامدنع

دوعتةايحلالعجيفوسوباحسنالاىلعمهربجي»مداه«،ةيمالظلاةرماؤملا
هفرعتيذلا»مداهلا«جذومنوهدعبهرتمليذلا.جيردتلابنوكسلاىلإ

برهتامدنعيتأيّلحلا.يقيقحلاصلخملانعاهجذومنلقلطملاودعلاك
نكلو.اهصلخمك»مداهلا«كردتواهتيدوبعنمةياهنلايفةيريتسيهلاتاذلا
يسيئرلاببسلاوهاذه،مهسفنأبةيجولوطنأةءافكنوكلميالنّويوناثلا؟مل

ربجييذلاديقلاميطحتيفنكلومهميطحتيفسيلّلحلاّنأداجيإل
ةوقف،ديقلارسكنيامدنع.مهلاولمعينألنيعدبملانّييسيئرلانيكّرُحملا
يسيئرلاكّرحملاطبرييذلاديقلا.اهسفنءاقلتنملحنتفوسنييوناثلا
كّرحم:ةجتنملاهّتيرقبعبهطابترانعاًفلتخمسيلمئاقلافرحنملاماظنلاب
ةيذغتلّماتلاّلذلانّمضتيولصياّمم،نمثّيأعفديّنألدعتسميسيئر
يفرارمتسالاىلعاًرداقنوكينألطقف،اهّدضلمعتيتلااهسفنةّوقلا

.قلخلا
ةالابماللايلاتلابوهايرتسيهلابةباصملاةيسيئرلاةكّرحملاهقنتعتام
زازتبالةنيهرّلظتنأيفاهتبغرلدوعتّالأاهيلع:ةيساسألاةيدوجولا

اذه،اهدوجوليساسألاّّبللانعّيلختللةّدعتسمنوكتنأاهيلع،نييوناثلا
»ّتقؤملا«قيلعتلا،»ملاعلاةياهن«لوبقو،اهيلإةبسنلابءيشّلكينعييذلا

ّلكىلعلوصحلالجأنم.ريسيملاعلالعجييذلاةقاطللّماتلاّقفدتلل
ّلكنادقفنمرفصىوتسمللبهذتنألةّدعتسمنوكتنأاهيلع،ءيش

.)82(ءيش



نألجأنم:»ةكبشلا«ـلحلصيهسفنءيشلاف،ةبولطملاتارييغتلامامتب
لالخيضمننأانيلع،يلاكيدارلارييغتلاىلإحالصإلانمةوطخوطخن

عونب.اٍّيحماظنلالعجتيتلاةمواقملاتافّرصتنععانتمالا؛رفصـةطقنلا
،نيرخآلاسانلاءابعأنمقلقلانعّفقوتننأانيلع،رُّرحتلانمبيرغ
ىلع.اٍّيتاذةمداهلاةيرئادلاماظنلاةكرحليبلسلادهاشملارودىلإبحسننو

تالمعلاوورويلادّدهتيتلاةمئاقلاةيلاملاةمزألابّقلعتياميف،لاثملاليبس
لجأنميلاملارايهنالاعنمةيفيكنعقلقلانعَّفكننأانيلع،ىرخألا

ءانثأفقوملااذهلاًجذومننينيلمّدق.اٍّرمتسمّهلكماظنلاىلعظافحلا
يتلامألاضرألانع»ةينطولا«فواخملاّلكًالهاجتم:ىلوألاةيملاعلابرحلا

ىلعبكيامنيبةتيمملاةيلايربمإلاةصقرلاةبقارمنعاًمامتعجارت،رطخيف
مظعمفواخمنكتملهفواخمـةيروثلالبقتسملاةيلمعلسيسأتلا

.هينطاوم
انفواخمف،يقيقحلارييغتلاىرننأاندرأنإف،دناردنعاًحضاوناكامك
كراعملايفةبراحملانعَّفكننأانيلع.يسيئرلاانّودعنذإيهانتامامتهاو

،كانهوانهلضفأرومألالعجننأنيلواحم،ماظنلانوكسَّدضةريغصلا
رظنةهجو.ةمداقلاةريبكلاةكرعملالجأنماًراّيتّدعننأكلذنمًالدبو
فقومىلإبحسنينأطقفءرملاىلع؛اهيلإلوصوللاٍّدجةطيسبقلطملا
مليفنم»ةايحلاةرئاد«ةريهشلاةينغألايفامك،)اًبلاغيقيطتسالا(ةّيلكلا

:)سيارموتلتاملكلا(»)xiii(دسألاكلملا«
ةايحلاةرئاداهَّنإ«
اعيمجانكُّرحتيهو

لمألاوسأيلالالخ
ّبُحلاوناميإلالالخ

انناكمدجنّىتح
ئداهلاقيرطلاىلع

ةرئادلايف
»ةايحلاةرئاد

ريمحلالكأننحن،ةميظعةرودةايحلا:دوسألاةطساوبعبطلابىَّنُغتةينغألا
تومنامدعب،كلذدعبنكلو؛بشعلالكأتةيشحولاريمحلاو،ةيشحولا
ةلاسرلضفأهذهـةرئادلاَقلُغتو،بشعلايّذغناًضيأنحن،ضرأللدوعنو
اهلمّدقنيتلاةيسايسلاةرودلاوهمساحلاءيشلا.ىلعألابمهنملةّليختم

لعفللطرشكباحسنالاوأطيسبباحسناةلأسماهَّنإ:»ةمكحلا«هذه



نكلو،ةرئادلّكشتامًامئادةايحلا،معن،ىرخأتاملكب)83(؟يلاكيدارلا
نأنكلو،اهتيكراريهيفطقفردحننوأزفقنّالأ)ًانايحأ(نكمملانمّلظي

نعضقانتمك،حيسملاعبتننأةقيقحلايفانهانيلع.اهسفنةرئادلارّيغن
نعاًيلاكيدار»ًايدقن«اًفقوماًيّنبتموقلطملارظنةهجواًضفار،هسفنقلطملا

،قيمعلكشبيلجيهفقوملاهذه؛يضرألاحافكلابطبترملاينافلاليكولا
نأليفكيامبيوقلاقلطملانعطبضلابيهةيساسألالجيهةحورطأ

.ةينافتاذكفّرصتلل،هتاذ»ينفي«
اًعجارتضرفيالقلطملارظنةهجوىلإسكعنملاباحسنالا،ىرخأٍتاملكب
ةمواقميفتسيلةركفلا.يلاكيدارلارييغتللءاضفحتفيهَّنكلو،ةيبلسلاىلإ

مداخوبيدوأيوبألثمـلامكلاىلعدعاسيطقفاذهيلاتلاب(ردقلا
هتاطابترا،هسفنردقلارّيغتنأنكلو،))xiv(ءارماسىلإبرهيذلادادغب

Nechangerienpour“راعشةّرممدقرادوجكولـناج.ةيساسألا
quetoutsoitdifferent”)اًفلتخمنوكيسءيشّلكيلاتلابوًائيشرّيغتال(،

.»هسفنوهءيشّلكريصيّىتحرّيغتتنأبجيءايشأكانه«ـلساكعنا
يتلاةريخألاةيلامسأرلاةيكيمانيدلالثم،ةيسايسلاتاموظنملاضعبيف

رييغتنوضفرينيذلاءالؤهف،ماظنلاىلعظافحللًامئادايتاذـاريوثتّبلطتت
يفرييغتلاىلعنوّرثؤم:يقيقحلارييغتلاءالكوةقيقحلايفمهءيشّلك

.هتاذرييغتلاأدبم
اًرباغوًايديجارتًالكشحرتقيوهله:»ةكبشلا«ةياهنضومغنكسيانه

ميغيضومغلا؟ةيلاكيداررثكألعفلجأنمءاضفلاًحاتفناوأةمكحلانم
دحأهدمعامك(»لسلسملسكرامملُح«ـك»ةكبشلا«ـلةعطاسلاةيؤرلاىلع
ناكنإلئسامدنع؛انهحضاوهسفننومياس.)نيفطاعتملانييراسيلاداقنلا

ةبعلكةيلامسأرلابنمؤياًيطارقميداًيكارتشاهسفنربتعيّهنأحّرص،اٍّيكارتشا
ّنألبقأانأ...انهيسكرامىلإرظنتالتنأ«:ةنيدملايفةديحو

.»ريبكلاىوتسملاىلعءارثلاديلوتلةديحولاةحاتملاةقيرطلايه)ةيلامسأرلا(
ةيطارقميدلاةيؤرلاهذهضِقاُنتاهسفنةيديجارتلاهترظنتسيلأنكلو

:كلذعموه،نيدِّرمتملادارفألايفهناميإعضيامنيب؟ةيحالصإلاةيعامتجالا
اهسفنحلصتسلاملاسأربةسووهملاةيشراجيلوألاتاسّسؤمّنأيفّكشأ«
وأ)ةيعمجلاةمواسملادوعص،ةديدجةقفص(مامتيداصتقاٍداسكنودب
مانتيف(ةطّسوتملاةقبطلاتاويحةقيقحلايفدّدهييماظنيقالخألشف

انتسايسيفريكفتلاةداعإلريصقلامازتلالاَّنأنممغرلاىلع،اهتجيتنو
.»)ملاعلالوحراثآهلةيشحولاةيجراخلا



كلترظنلاةهجويطعتالأ؟»حضاويداصتقاداسك«نممويلابرتقنالأ
كانه،جتانلانعرظنلاضغب)84(؟ةسّسؤمللةّماتةيعمجةهجاوملاًغوزب

سيلهَّنأانلبقو،ًةّيلكنومياسمؤاشتانقنتعانإطقف:حضاودحاوءيش
رييغتلجأنمحاتفناغزبينأنكميف،)ماظنلالخادب(لبقتسمكانه

.مداقيلاكيدار
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)vi(طسومتيعدصوهو،ويدابقسنيفةقيقحلارايعملثميثدحلا

.ويدابلاقفورييغتللةئكتنوكياماريثكثدحللصالخإلاوخيراتلارادم
)vii(»ىقيسوملاانأ«.

)viii(»ثّدحتتيتلاةقيقحلا،انأّهنإ«.
)ix(NorthbyNorthwest1959ماعجاتنإ.

)x(dispositifىنبلاوتامزيناكيملاينعيوكوفليشيملاًقفوحلطصملاو
.عمتجملايفةطلسلاةسرامممعدتيتلاةعّونتملاةيفرعملا

)xi(CatherineMalabou)1959(ىلعتلصح؛ةيسنرفةفوسليف
ناونعبباتكىلإتلّوحتاهتحورطأ؛اديريدكاجفارشإتحتهاروتكدلا

.»لجيهلبقتسم«
)xii(ةروفانلاسأريتياورلةراشإلاTheFountainheadايلابمالسلطأو

Atlasshrugged
)xiii(TheLionKing1994ينزيدجاتنإنمةكِّرحتمموسرمليف.

)xiv(نع،مومتسرموسيناطيربلابتاكلااهاكحةّصقىلإكجيجريشي
راعتسافةبعرمةرظنهلرظنتقوسلايف)ةأرماك(توملاىأردادغببمداخ
هّديسلزناهدعبو،توملانمبرهيّىتحءارماسىلإبهذيلهّديسناصح

،ةبعرملاةرظنلاهذههمداخلترظنملاهلأستوملاىأروقوسلاىلإ
نأضرتفملانمناكاّهنألتشهدنايهلبهباعرإدصقتملاهنإهتربخأف

.دادغبسيلوءارماسيفهلباقت





بيرغلاءيشلانإف،»هافَّرلاةلودتاضراعت«ـبهتيمستلءرملاليمياملٍّلحك
اميف)85(»تابهلاميدقتقالخأ«ريوطتل)i(كيادرتولسرتيبةلواحميف
.ةيعويشلاةيؤرلانمّعقوتمريغلكشببرتقنانلعجتقوسلالدابتءارو
ةهجاوملاّيطغتالامًانايحأ:كيتكيلايدلليئدبملاسردلابداقمكيادرتولس

ًانايحأّهنأيأ،اّهلكةلأسملااهرييغتنيبويهامكءايشألاىلعظافحلانيب
ميدقلايفهيلعءاقبإلاّقحتسيامىلعظافحللةديحولاةقيرطلانوكتام

ىلعظفاحينأمويلاءرملادارأنإ.اٍّيلاكيدارءايشألارييغتولخدتلايه
ةيطارقميدللايجلاتسونّيأطبضلابرجهينأءرملاىلعف،هافرلاةلودبلق
نمٌديدجٌعونوهكيادرتولسهحرتقيام.نيرشعلانرقلايفةيعامتجالا

ةقبطلاَّنأةركفىلعٌّينبميلاكيداريعامتجاـيسفنرييغت؛ةيفاقثلاةروثلا
ىطسولاةقبطلااهّنكلو،ةلماعلاةقبطلادعتملمويلاةكلهتسملاةجتنملا
يتلاةليقثلابئارضلانوعفدينيذلانّويقيقحلا»نوبهاولا«مهَّنإ:)ايلعلا(
،رييغتلااذهلامكإلجأنم.ةيبلغأللةبسنلاب،خلإ...،ةحصلاو،ميلعتلالومت
يذلا،قلطملاىّقبتملااذه،ةيلاحلاétatismeةينالودلاافلخكرتننأانيلع
لكشبةيوقلاـةركفلاهذه:يطارقميدلاانرصعيفبيرغلكشبّرمتسا
ّقحلااهيدلةلودلاّنأبةّقلعتملاـيديلقتلاراسيللةبسنلابّىتحئجافم
مهجتنمنمءزجديدحتل،اهينطاومىلعبئارضلاضرفلشاقنلللباقلاريغ

ّنأرمألاسيل.)ةرورضلادنع(ينوناقلاهاركإلاقيرطنعهيلعلوصحلاو
ىلعمهعملماعتلاّمتيلبـةلودللمهلخدنماًءزجنومدقينينطاوملا
يهورشبللةهراكةيضرفبموعدمفقوملااذه.ةلودللاًفلاسنونيدممّهنأ
،اًساسأنوّينانأسانلا:كُسامتلابريشبتلانمًالدبراسيلادنعىوقألاةيضرفلا

،اهدحوةلودلاو،ِّماعلاهافَّرلاىلإءيشبماهسإلاىلعاوَربُجينأمهيلعاذل
ىلعديكأتلايفلمعلابموقتنأاهنكمي،هراكلااهنايكلئاسوقيرطنع

.عيزوتلاةداعإويرورضلاكسامتلا
وهبيرغلايعامتجالافارحنالااذهلقلطملاببسلانإف،كيادرتولسلاًقفو

يكيتوريإلاعفادلانيب،thymosسومياثلاوerosسوريإلانيبنزاوتلامدع
لبقامتاعمتجملايف(نميهملاعفادلاو،ءايشألاعمجييذلاذوحتسملا
ةقيرطلضفأ.مارتحالابلجييذلابهولاىلإ،مركلاورخفلل)ةيثادحلا
جاتنةلماعمل:سومياثلللماكلاكاردإلاميدقتيهنزاوتلااذهءانبةداعإل
،عمتجملاىلإاهنيدعفداهضفرلاًفلساهيفكوكشمةعومجمكالاذهءارثلا



نوكييلاتلاب،اًمامتةكردممهتاماهسإنوكتنأبجينييقيقحنيبهاوكنكلو
نمرييغتةعانصلىلوألاةوطخلا.مهمركبنيروخفاونوكينأمهتعاطتساب
ىلعبئارضلاضرفنمًالدب،ii(volontariat(ايراتنولوفلاىلإايراتيلوربلا
اًعوطريرقتلل)يعرشلا(ّقحلامهَيطعينأءرملاىلعف،طرفملكشبءاينغألا

ينعتالةيادبلافعبطلاب.ماعلاهافرللهبنوعّربتيسمهتورثنمءزجيأ
نيبهاوللنكميةريغصةحاسمحتفةطاسببنكلو،اٍّيلاكيداربئارضلاليلقت
هبنوعّربتيسيذلاّمكلاريرقتلةيّرحلامهيدلنوكتنأـّلقألاىلعـاهب

اٍّيجيردترّيغتسـيهامكةعضاوتمـةيادبلاهذهلثمـةهجِّيألو
.يعامتجالاكُسامتلااهيلعينبنيسيتلاكلتاّهلكقالخألا

نحناملّرحلارايتخالابةّقلعتملاةميدقلاةقرافملالخادبنيسوبحمانسلأ
ةيّرحّنأةلأسمتسيلأ؛يأ؟هلعفننأىلعـلاحّيأىلعـنيربجم

ةفئازةيّرحيهachievers»نيقِّقَُحملا«»ايراتنولوفلا«ىلعةدِمتعملارايتخالا
اوبهينأ(رايتخالايفاًرارحأ»نوقِّقَُحملا«سيلأ؟َربُجملارايخلاىلعدمتعت
ةعومجمكانه؟حيحصلاوهمهرايخناكنإطقف)المأعمتجملللاملا

تاحيصاهتفرَعيتلاكلتتسيلنكلوـةركفلاهذهيفتالكشملانم
giversنوبهاولامهنم،الوأ؛كيادرتولسّدض)ةّعقوتملا(ةيراسيلاجاجتحالا

تثدحةيلاملا2008ةمزأّنأىسننالانعد؟انتاعمتجميف)نوقِّقَُحملا(اٍّقح
.مهتلافكلةلودلااولّوم»نويداعلاسانلا«و،ءاينغألانيقّقحملا/نيبهاولاببسب
،بهاولاةبعلبعلمثتارايلملاقرسيذلا)iii(فودامدرانربانهانلاثم(
ءاضفيفثدحيالًايَِرثنوكتنأ؛اًيناث.)خلإ...،ريخلالامعألنييالملاباًعِّربتم

يقلتةفينعجامدناةيلمع)ةدعاقك(نّمضتيهّنكلو،عمتجملاوةلودلاجراخ
كلذدعبهبهيامّبريذلاءارثلاةيكلميفينغلاقِّقَُحملالوحاٍّيقيقحاٍّكش
سومياثلاوذوحتسملاسوريإللكيادرتولسةضراعمفاًرخآسيلوارًيخأ.ءاخسب
؟هئاقنةّمقيفاًبهاوليصألايكيتوريإلاُّبحلاسيلأ:اًمامتةجذاسبهاولا

قمعلابّيبح/،رحبلاكدودحالبيئاخس«:ةريهشلاتييلوجلمجّركذت(
الََوأ)»يئاهنالامهيلكّنأل؛تيقلتاملك/،رثكأكلتيطعأاّملك؛هسفن
ّنأنهذلايفاًمودعضينأءرملاىلع؟اًماّدهسومياثلانوكينأنكمي
اًرِّمدُم،سوريإلاةحاسميفلّخدتيسومياثلاةلاحيف)راقتحالا(دسحلا
.كلمأاّمممهأ)انأهكلمأالو(رخآلاهكلميامًالعاج،»ةيداعلا«ةينانألا
نومعدتمل:نوكينأبجيكيادرتولسىلعيساسألاموللاف،ّمعأٍلكشب
سوريإلاوةسفانملاماظنيهيتلا،ةيلامسأرلادويقلخادطقفءاخسلا

هجولانوكيلالبقرصتخموهءاخسّلكف،دويقلاهذهلخادب؟ذوحتسملا



دياهّديسلاىلإباهولالكيجروتكدنم،يشحولاذاوحتساللسكاعملا
هركذيذلالّوألاءاخسلاجذومنيعدتسننأطقفانيلع.يلامسأرلا
امك،يبهذلابلقلابحاصديدحلالجر،يجينراكوردنآ؛كيادرتولس

ّمطحيلاٍّصاخاًشيجو)iv(نوتركنيبقيقحتءالكومدختساامدعبف؛نولوقي
ال(هيلعىلوتساامل)ٍّيئزج(عاجرإةقيرطىلعهءاخسمّدق،لاّمعلاةمواقم

هتاكيتكتىسنينأءرمللنكميفيك،ستيجلبّىتح.)هعنصيذلا
لاؤسلا؟راكتحالاىلعظفاحيونيسفانملاّمطحيلاهّفظويتلاةيشحولا

سيلأ؟ةيلامسأرلاراطإجراخءاخسللناكمدجويالأ:يلاتلاكنوكييسيئرلا
؟ةيفطاعةيقالخأايجولوديأةلأسموهاذهكعورشمّلك

ةريطخةيلاثمرابتعاىلعدمتعتةيعويشلاةيؤرلاّنإلوقلاعمسنامةداع
نعةبيرغةطاسببيه»ةيعيبطلاةبيطلا«نماًعونمهّايإةحنام،رشبلايف

)v(كنيبليينادريشي)86(»عفادلا«هباتكيف.)اذكهو،ةينانألا(انتعيبط
عفاودلاَّنأـًانايحأّلقألاىلعـحرتقتةيملعثاحبأةعومجمىلإ

يتأيلثمألاءادألا:جاتنإللةّداضمنوكتنأنكمي)ةيلاملاتآفاكملا(ةيجراخلا
نوكتنأثعاوبللنكمي،مهلمعيفاٍّيرهوجىًنعمسانلادجيامدنع
ِّماَهملاعمنكلو؛ينيتورلاَّلُمملالمعلالمكتستسانلالعجيفةديفم

نأىلإديازتملكشبجاتحيتامَّظُنملاودارفألاحاجنفـًءاكذواًبُّلطترثكألا
يفةيرهوجةميقاودجيلسانللمظعأةجاحكانهفـاًركتبمواًرهامنوكت
ةردقلا؛لالقتسالا:عفادلااذهيفةنّمضتمرصانعةثالثكنيبدّدحي.مهلمع

ريصتنأةيلمع؛ةرطيسلا،لمكتسيتلاّماهملاةيفيكوةيهامرايتخاىلع
ريراقتلادحأّصنوهاذه.ملاعلامعديفةبغرلا؛ضرغلاو؛لمعيفًاقذاح

:ايجولونكتللشتسوشاسامدهعميفتيرُجأيتلاةساردلانع
نم؛تّايدحتلانمةعومجملمهوضرعوبالطلانمةلماكةعومجماوذخأ«

نمىرخأعاونأو،ةيمالكزاغلأّلحو،ماقرألانمةعومجمظفحليبق
مهئادأزيفحتلو.قوطربعةركريرمتكةينامسجّماهمّىتحو،ةيناكملازاغلألا

،لوقعملكشبةّمَهملاتققحنإ:زئاوجلانمتايوتسمةثالثمهلاومّدق
لصحتسف،طسوتملكشباهتققحنإو،ةريغصةيلامةزئاجىلعلصحتسف
ادحاوتنكو،اقحديجلكشباهتققحنإامأ،ةطسوتمةيلامةزئاجىلع

اماذهو.ةميظعةيدقنةزئاجىلعلصحتسفاهودأنملضفأنم
اهرودتآفاكملاتبعلةيكيناكيمتاراهمّماهملاتنّمضتاملك:هوفشتكا

يتلاةظحللايفنكلو،لضفأبالطلاءادأناكرثكأاوعفداّملكو؛عَّقوتملا
ىلإدوقتىلعألاةزئاجلاف،ةيئادبتناكولوةيفرعمةراهملةّمَهملااهيفوعدت



انمظعمهمَّلََعتامعمةضقانتمةجيتنلاودبت؟اذهنكميفيك.ّلقأءادأ
يفّهنإنولوقيمهو.لضفأءادألاناك،ةزئاجلاتلعاّملكيأ؛داصتقالايف
،اًمامتفلتخمرمألافةيئادبلاةيكاردإلاةراهملانعهيفولعتيذلاتقولا
لكشبًةيراسيوًةيكارتشاوحنلااذهىلعلمعتالزئاوجلانأةركفودبت

نملةبسنلاب.ةيكارتشالاةرماؤملانمعوننذإاذه؟كلذكسيلأ،ضماغ
ةيراسيلاةعومجملاىلإريشأنأديرأ،مكنيبةرماؤملاتايرظننوّنبتي

ةزئاجنوكتامّبر.يلارديفلايطايتحالاكنب:يهثحبلاتلّوميتلاةفورعملا
ستسوشاسامدهعمبلاطزيفحتلةيفاكريغاًرالود60ـلاوأ50ـلا

وأ50ـلاثيح،ةيفيرلادنهلايفيارودامىلإاوبهذكلذلـيجولونكتلا
املكو،دنهلايفةبرجتلااورّرك.لاملانماًمرتحماًردقّلثمتاًرالود60ـلا

اوّقلتنمملضفأءادأاومدقيملةطسوتملاةزئاجلااوقلتنمنأثدح
،ًءادأأوسأىلعألاةزئاجلااوّقلتنمناكةّرملاهذهنكلو،ةريغصلاةزئاجلا

اهرّركةبرجتلاهذه.أوسأءادأىلإتداقايلعلازفاوحلا:ةقلطمةروصبو
ةحضاولاماهمللةبسنلاب:اًرارمنّويداصتقاوعامتجاُءاملعوٍسفنُءاملع
لمعلاّبلطتيامدنعنكلو،حلصتزفاوحلانمعاونألاهذهفةطيسبلاو

لضفأ.ِّنَيبلكشبحلصتالزفاوحلانمعاونألاهذهفاٍّيعادبإواٍّيكاردإارًيكفت
دوقنلاةلأسمحبصتليفكيامبسانللُعفدلاوهزفاحكلامللمادختسا
فوس،لاملايفاورّكفينليلاتلابو،يفكيامساّنللطعأ؛تاباسحلاجراخ
لمعبنوموقييذلاسانلانمةعومجمىلعلصحا.لمعلايفنورّكفي
وأنيرشعبعوطتلاواناجمهباوموقينألنيدعتسممهدجتس،ادجيراهم
،هعيبنمًالدبهنومِّدقيهنوقلخيامو؛عوبسألايفمهتقونمةعاسنيثالث

مهيدلوٍلاعوبَّكَرُملكشبنّويراهممهمظعموـسانلاءالؤهلعفيمل
نملال-ىلعأنكيملنإـٍواستملكشباينقتوادقعمالمعـفئاظو

.)87(»اٍّيداصتقابيرغكولساذه!ًاناجمرخآصخشلنكلو،مهنوّفظوي
ّلكنم«:فورعملاسكرامراعشعبتييعويشل»بيرغلاكولسلا«اذه

تابهلاـميدقتتاّيقالخأوهـ»هتاجايتحابسحبِّلكىلإ،هتردقبسحب
يه»ةيثادحلادعبام«ةيلامسأرلا.ليصأيبوتويدُعبيأاهليتلاةديحولا
ـةّصاخلااهّتيحبرلجأنمرصانعلاهذهلالغتسالريبكلكشبليمتعبطلاب

حمست»ةيثادحدعبام«ةكرشّلكفلخّهنأةقيقحنعرظنلاضغب
زارطلاةميدقةلماعةقبطللالغتساكانه،»قّالخلا«زاجنإلاةحاسمباهيّفظومل
اذامنكلوـAppleلبآيهمويلاةقالخلاةيلامسأرلاةنوقيأ.ةفورعمريغ
عناصمكلمتيتلاةيناوياتلاةكرشلا،Foxconnنوكسكوفنودبلبآنوكتس



يفدابيآلاودوبيآلاةزهجأنمفالآلاتائمعَمُجتثيحنيصلايفةريبك
يثادحلادعبامزكرمللرخآلاهجولاىسننّالأانيلع؟ةهيركلمعفورظ
يفنيثحابلانمفالآةعضبسمغنيثيحنوكيلسلايداويف»قّالخلا«
نمةعومجملتضّرعتنيصلايفةشّيجملاتانكثلا:ةديدجراكفأرابتخا
،ليلقرجأ،ةليوطتاعاس(ةطغاضلافورظللةجيتنك،لاّمعلاراحتناثداوح

ةكرشلاتمّدق،توميلرشعيداحلالماعلازفقامدعب.)ريبكطغض
اهيفنودعيدوقعىلععيقوتلاىلعلاّمعلاةِربجُم،ريياعملانمًةعومجم
،نيبئتكمنودبينيذلالامعلامهئالمزنعغيلبتلاو،مهسفنأاولتقيَّالأب
.)88(خلإ...ةيلقعلامهتّحصتروهدتنإةيسفنتاّحصمىلإباهذلاو

تايانبلالوحنامأتاكبشعضوبنوكسكوفتأدب،باصَمللةناهإةفاضإلو
مألاةكرشلاـياهنوهسيئر،وجيريتنأبجعال(.ريبكلاعنصملايف

،ّماعلاةياهنلفحيفتاناويحمهَّنأىلعهلامعىلإراشأـنوكسكوفل
وجفاضأ.»عادصلابباصأينلعجتناويحنويلمةرادإ«َّنأنماًرّمذتُم
ناويحةقيدحريدم،نايشـهيشنيشنمطبضلابّملعتينأدارأّهنأب
ناويحلاةقيدحريدمفاضتساو،تاناويحلا»راُدت«نأنكميفيك،هيبيات

اوعمتسيلمومعلايريدماٍّثاح،ياهنوهبيونسلاةعجارملاءاقليفثّدحتيل
)89(.صرحبهيلإ

يجولونكتلاستسوشاسامدهعمةبرجتكبراجتلالكاشمنعرظنلاضغب
ةفعاضموةيلامسأرلاةسفانملايف»يعيبط«ءيشالّهنأحوضوبترهظأيتلا

سانلاليمي،ةيساسألاتاجاحلاءاضرإنمدّدحمىوتسمدنعف.حبرلا
عمتجمللءاطعلا؛ةيعويشىوساهيلعقلطننأعيطتسنالةقيرطبفّرصتلل

يذلااذه.اهيلعنولصحييتلاةيلاملاةأفاكمللاًقفوسيلومهتاردقلاًقفو
نعريبعتلايفءاينغألانّييلامسأرلاتاعُّربتبهئافتحاوكيادرتولسلانديُعي
هيلإراشأامباذهةنراقمنعاذامنكلوـ»ديدجلايطارقتسرألارخفلا«
بدألالقحيفّهنأببسوهاذه؟»ةيراتيلوربةيطارقتسرأ«ـكةّرمويداب
ةياهنلايفاوعاطتساةيزاوجربللنيداعمنّييطارقتسرأنعةّمهَمةلثمأكانه
نعنوكتاهبمهرخفةداعتسانوعيطتسييتلاةديحولاةقيرطلاّنأمهف

امّبر.ةيزاوجربلاشيعلاةقيرطةهجاوميف،رخآلابناجللمامضنالاقيرط
نأنكميريبسكشدنع)vi(سونالويروككزمرّىتحفًائجافماذهنوكي

.ةقيرطلاهذهبةيرُّرحتلاتاسايسلالجأنمهجامدناداُعي
يفنوكتالةبوعصلا«ّنأفيكمئالملكشبسوريموهدنعسكرامظحال

ّومنلانمةدّدحُملاكشأيفةرصحنمةينانويلامحالملاونونفلاّنأمهف



ةينفلاةّذللنيدناننولعجينولازيالمّهنأيفنوكتةبوعصلا؛يعامتجالا
)90(»هيلإلوصولانكميالاًجذومنواًعباطنوّدعيدّدحممارتحابمّهنأو

زواجتتفيكلأسننأوهاٍّقحاًميظعاٍّينفًالمعاهبربتخنيتلاةقيرطلا
.ديدجقايسىلإهليوحتو،de-contextualizationقييستلاعزنّديجلكشب

يفهللاينيعلثمفَّظوتيهَّنأوهيكيسالكلمعلفيرعتلضفأامّبر
ناودبتامهف،ةفرغلايفكفوقوناكمنعرظنلاضغب:ةيسكوذوثرأةنوقيأ
ةيئامنيسةخسنلضفأَّنأنذإبجعال.ّصاخلكشبكيلإنارظنتامهنأك

دعبنابايلايفرَّوَُصملا؛اواسوريكل»هلبألا«يهنآلاّىتحيكسفيوتسودل
لماعتناّننأتسيلةركفلا.دئاعيدنجنيكشيمثيح،ةيناثلاةيملاعلابرحلا
رثكأةركفاهّنكلو،تاعمتجملاّلكيفرهظييذلادلاخلاعارصلاعمةطاسبب

ةفصبًاطبترميكيسالكلاينفلالمعلاودبي،ديدجقايسّلكعم:ّةقد
.)vii(»ةينيعلاةيلكلا«ـبلجيههوعدياماذهـرصعِّلكلاٍّدجةدّدحم
ركذتنأنكميـريبسكشدنعةحجانلاتالّوحتلاهذهلليوطخيراتكانه
مليف(رصاعمزاجيدانيفليطع:ةريخألاةيئامنيسلاخسنلاضعببسحف

ةكلمملايفثلاثلادراشتير؛)1962،»ليوطلاليللالاوط«نيدريدليزاب
؛)1995،نيركنولدراشتير(تاينيثالثلايفةّليختملاةيشافلاةدّحتملا

تلماه؛)1996(اينروفيلاك،ايسينيفئطاشىلعنامريلزابلتييلوج+ويمور
.)viii()2000،اديمرآلكيام(كرويوينتاكرشيف

ةيحرسملا؛عونلااذهنمقييستةداعإللّصاخّدحت»سونالويروك«تعَضَو
سانللهؤاردزاو،لطبلليطارقتسرألاويّداملارخفلاىلعيرصحلكشبزكرت
ءافلحلالالتحاتاطلسّنأببسىرينأءرملاعيطتسييذلااذه،نّييداعلا

ةّداضملااهتلاسرببسباهضرعترظحـ1945ماعايناملأةميزهدعبـ
يأ،اًقيضاٍّيريسفتاًرايخمّدقتاّهنأكةيحرسملاودبتةياهنلايف.ةيطارقميدلل

اهئارغإلةملستسم،اهيلعيهيتلاةقيرطلابةيحرسملاضرعللئادبلاام
ءارغإلااذهءاكذب»محقن«نألواحننأاننكمي؟ةيطارقميدللّداضملايّداملا

ةداعإيفتخيربهلعفاملعفننأاننكمي؛ةطرفملاةيقيطتسالاةسرامملاب
ىلإ)خلإ...سونالويروكبضغ(رعاشملاضرعنمزيكرتلاًالّوحم،اهلهتباتك
روهمجلا،تخيربةخسنيف(ةيداصتقالاوةيسايسلاحلاصمللنِّمضتملاعارصلا
ةينالقعباوفّرصتمهّنكلو،دسحلاوفوخلاببسباوداُقيملTribunesةداقلاو
لماعتننأـأوسألارايخلاوهوـاننكميامّبروأ؛)مهفقومرظنةهجونم

سونالويروكليمومألاّقلعتلانعةيديورفللةهيبشلاراكفألاضعبعم
.سويديفوأوسونالويروكنيبةقالعللةيسنجلاةيْلِثملاةفاثكلاو



يفليحتسملاب)ناجولنوجويرانيسلابتاكبناجىلإ(زنياففلارماق
ّنأبريهشلاتويلإ.س.تمعزّدكؤيـامّبرـناكنإو؛2011يفهمليف

نمةَقلغملاةرئادلاهذهقرتخاوه:»تلماه«نمىلعأ»سونالويروك«
،سونالويروكجذومنهاجتةيدقنةفاسممّدقتاّهلك،ةرسُّفملاتارايخلا

جذومننكلو،نونجملاةيطارقميدلليداعملاسيلـاٍّيتاذّدكؤملاسونالويروكو
ـةيفارغجلاتايثادحإلارييغتيهىلوألازنيافةكرح.يلاكيدارلاراسيلل

يفةرصاعمةرمعتسمةلودـةنيدميهنآلاامور.سونالويروكلةيسايسلا
نيّمظنم،تاباصعلابولسأنوّنبتينويراسيراّوثمهنييكسلوفلاو،ةمزأ
ايبمولوكيفركف(ةّذاشةلودمويلاهيلعقلطننأنكمياميفمهسفنأ
يفةريبكاًضرأكلمتيهو»ايبمولوكلةيروثلاةّحلُسملاتاّوقلا«FARCو

ةكرحلا.)تارّدخملاةراجتببسبةدسافFARCنكتملنإـدلبلابونج
حّضويسرارقلااذهلثم،ةحضاولاليصافتلانمديدعلانّمضتتىلوألا

نيبلاّصتالاناكمو.راوثلاضرأوينامورلاشيجللةكولمملاضرألانيبدودحلا
نيمكنمعونوه،ّماعلاقيرطلابلصوملاديحولاردحنملا،نيبناجلا

ةقيقحلالغتسانعاذام:انهربكألكشبُملحينأءرمللنكمي(.تاباصعلا
ّليختو،»اموراهسفنوعدتةنيدم«ـكدارجلبعم،ايبرصيفرِّوُصمليفلاّنأ

هفقومرّيغييبرصلارنجكسونالويروكو،وفوسوكنمنابلأكنييكسلوفلا
)؟نابلأللّمضنيو

سوياك«سفانمويكسلوفلادئاقلا؛سويديفوأرودلرلتابدراريجرايتخا
رلتابلمعناكاملاط.ّصاخلكشباًّديجناك،)سونالويروك(»سويترام
،سادينويلرودهيفبعليذلا،)ix(رديانسكازل»300«مليفمظعألا
لكشببعلنيمليفلانمِّلكيفهَّنأضارتفابرماغننأبفاخنّالأانيلع
.ةيّوقلاةيروطاربمإلاهجاوتةّذاشةلودليبرحلادئاقلا:هسفنرودلايساسأ

دنعمهسفنأباوّحضنيذلايطربسإلايدنج300ـلاةمحلموه»300«
ىلعلثمأوسأكمجوه،يسرافلاشريوشحأشيجوزغاوفقويلليبومرت

ثادحأوناريإعمةثيدحلاتاعازنللةحضاوتالاحإعمةينطولاةركسعلا
عافدلاّمتينأنكمي؟لاحّيأىلعاٍّقححوضولااذهبرومألاله.قارعلا

ةريقفةريغصةلودةّصقاّهنإ.تاماهتالاهذهةهجاوميفةّوقبمليفلانع
اذهيفو،)سراف(اهنمربكأةلودشيجلبقنماهوزغّمت)نانويلا(
لايفأتسيلأ.اًمُّدقترثكأةيركسعايجولونكتبواًرّوطترثكأتناكتقولا
حيلستلانمةميدقلاةخسنلايهةقرُحملاةريبكلااهماهسواهتقلامعوسرفلا

اهكلمونّييطربسإلانمّةيحةعومجمرخآَتلُِتقامدنع؟ةينقتلايلاع



ٌدونجقلطأنمبهبشأامٍةقيرطباونوكيملأ،ماهسلافالآبسادينويل
ةفاسمنمةدقعمةحلسأعمنولماعتي،توملاىَّتحَلبانقلامهيلعنوُّينقت
نمخيراوصلانوفذقينيذلامويلاةدّحتملاتايالولادونجلثممهلثم،ةنمآ

؟يسرافلاجيلخلايفةيبرحلانفسلا
لبقيلسادينويلعنقينألواحامدنعشريوشحأتاملكف،كلذنمرثكأو
وه؛نونجمملسميلوصأتاملكلثمودبتالةرشابمةيسرافلاةرطيسلا
نإةيّسحلاةّذللاومالسلابهدعينأبعوضخلابسادينويليرغينألواحي
يمسرلاءاميإلاوههنمهبلطيامّلك،ةيملاعلاةيسرافلاةيروطاربمإللَّمضنا

،كلذنّويطربسإلالعفنإـةيسرافلاةرطيسلابفارتعالاب،عوضخلاب
املصألايفاذهسيلأ.نانويلاءاحنأّلكىلعايلعلاةطلسلانوبهويسف
اهُّيأ«اولوقينأمهيلعّنإ؟ةيوجراكينلااتسينيدناسةموكحنمناجيرهبلط
سودرفلانماًعونّلثمتشريوشحأةكلممتسيلوأ..ةدّحتملاتايالولل»ّمعلا
ـنوّيطربسإلافنذإةلاحلاهذهيف؟ةايحلابيلاسأدِّدعتُم،تافاقثلادِّدعتُم
نابلاطنماًهبشبرقأـاهنوكلتمييتلاةيتاذلاةيحضتلاحورومهطابضناب
ةبخنلاتادحووأ(يكيرمألالالتحالاةهجاوميفناتسناغفأنععفادتيهو

وزغلاةلاحيفمهسفنأبةيحضتللنيِّدعتسملايناريإلايروثلاسرحلايف
ُّصنلاوهاذه؛يزاوتلااذهلعفلاباوظحالنوحضاونوخِّرؤم.)يكيرمألا

لبقسماخلانرقلايف«:»ةيسرافلارانلا«)x(دنالوهموتباتكيفيفلخلا
املماظنلاوةقيقحلاضرفىلعةّرصُمتناكةيملاعىمظعةّوق،داليملا
اللكشبّةينغلا،سرافتناكىمظعلاةّوقلا.نيتيباهرإلانيتلودلاناربتعت
،ةطربسإوانيثآاتناكناّتيباهرإلاناتلودلاو.لاجرلاوبهذلاوحومطلابنراقي

.)91(»نانويلا:ريقفلايلبجلالزعنملابناتفرحنملاناتنيدملا
مكحلةّداضم«ـكةينانويلاةدنجألافّرعي»300«ةياهنهاجتجمربملاحيرصتلا
لقعلاوةيّرحلامكحكرثكأدّدحُم،»قرشملبقتسمهاجت،نايغطلاوضومغلا

اًضيأعجرتسنلف!ّىتحيعويشيلعم،ئدتبميريونتجمانربكودبيّهنإـ
اًقفوف،نيدسافلا»نيفاَّرعلا«ةلاسرلحضاولاسادينويلضفرو،مليفلاةيادب
ـفاًقحالملعنامكـسرفلافاقيإلةيركسعلاةلمحلاةهلآلاضفرتمهيلإ

يفاوناك،ينادجويحوبةيهلإةلاسريّقلتنومعزينيذلا»نوفاّرعلا«
يذلايتبيتلا»فاّرعلا«لثمطبضلاب،سرفلانملاومألانوّقلتيةقيقحلا

امك،ناكنكلو،تبيتلاكرتيل1959ماعاماليالادلاىلإةلاسرلصوأ
.هيإيآيسلانملاومألاىّقلتي،نآلافرعن

،ةيّرحلاو،ةماركلانعةيطربسإلاةركفلايفةرهاظلاةيثبعلانعاذامنكلو



ذبنةسراممنّمضتياّمم،فّرطتملايركسعلاطابضنالابموعدملا،لقعلاو
تسيلةيّرحلاـةيّرحلانمثيهةطاسبب»ةيثبعلا«هذه؟ءافعضلالافطألا

لوصحلاُّمتيامّنإ،ًىطعمًائيشتسيلةيّرحلا.مليفلايفركُذامك،ةّرح
ّلكبةرطاخملابهيفاٍّدعتسمنوكينأءرملاىلعبعصحافكلالخاهيلع

يجراخلاّداضملاةطاسببسيلةمحرلانميلاخلايطربسإلاطابضنالا.ءيش
ساسألارجحعضيام،ثوروملااهطرشهَّنإ،ةينيثآلا»ةيلاربيللاةيطارقميدلا«ـل

اليصخشطابضنالالخغزبتنأطقفاهنكميلقعللةّرحلاتاذلا:اهل
نيبرايتخالاك،ةنمآةفاسمنمرايتخالاةيّرحتسيلةيقيقحلاةيّرحلا.محري

رايخلا،ةرورضلابةمعفمةيقيقحلاةيّرحلا؛ةتالوكيشلاةكعكوةلوارفلاةكعك
ءرملاَّنأبرايتخالاـّكحملاىلعهتاذءرملادوجوعضونّمضتياٍّقحّرحلا
لالتحالاتحتءرملادلبناكنإ.رخآًائيشلعفينأةطاسببعيطتسينل

ُّرحتنأ«سيلىطُعملاببسلا،ةمواقملايفكرتشيلءرملايعُدويبنجألا
نإهلعفكنكمييذلاديحولاءيشلاوهاذهَّنأىرتالأ«نكلو،»رايتخالا

ةاواسملاييلاكيدارَّلكَّنأبجعال»؟كتماركةداعتسايفبغرتتنك
اسنرفاوّليختونّييطربسإلاباوُبجُعأ،زنيبوكاجىلإوُّسورنم،نيرِّكبملا

طابضناللةيطربسإلاحورلايفيرّرحتٌّبلكانه:ةديدجةطربسإكةيروهمجلا
مكحنعةيخيراتلاةّدعلاّلكحرطتامدنعّىتحىقبييذلايركسعلا
يكستورتَّنأبجعالـخلإ...،ديبعللمحرياليذلالالغتسالاو،ةقبطلا

ـب»ةيعويشلابرحلا«ـلةبعصلاتاونسلايفيتييفوسلاداّحتالااعد
.»ةيراتيلوربلاةطربسإ«

نمنوُمهُلملادونجلامهنوئِّيسلاـلصألانمنيئِّيساوسيلدونجلا
انلعجيةياهنلايفاذه.يموقلارعشلامهكّرحينيذلادونجلا،»ءارعشلا«
سويترامسوياكلخدينألبق؟انهرعاشلانم.»سونالويروك«ـلدوعن

روهمجلائدهييذلاوهابيرجآسوينينيمنوكي،حرسملا)سونالويروك(
،)xi(»اديسيركوسوليورت«يفسيسيلويلثم.ةطنحلابلطييذلابضاغلا

ةيكراريهلارِّربيليرعشلازاجملامّدقي،زايتمابيجولوديألاوهسوينينيمف
،يتاكرشديلقتلضفأيفو؛)خويشلاسلجممكح،ةلاحلاهذهيف(ةيعامتجالا

يفخراتولباهبديعييتلاةقيرطلاانه.يناسنإلادسجلانعزاجملانوكي
:سويفيلقيرطنعًالّوأتيكحيتلاةّصقلا»سونالويروكةايح«هباتك

اهنأباهومّهتايتلا،ةدعملاّدضتدّرمتناسنإلاءاضعأّلكّنأةّرمثدح«
حدكتّةيقبلاامنيب،ّهلكدسجلايفمهاسياليذلاديحولاولوسكلاوضعلا
ةدَِعملافلاحّيأىلع.اهتاوهشهيجوتوديوزتلنوكيلمعلامظعملباقمو



ةقيقحلايفاهَّنأبنيعاورَيغاوَدبنيذلا،ءاضعألافخسنمترخسطقف
.نيقابلانيبىرخأةرماهعيزوتديعتلطقفنكلوةّماعلاةيذغتلاىّقلتت
تاراشتسالا.خويشلاسلجمنيبومكنيبثدحينونطاوملااهُّيأهسفنرمألا

مكمعدومكحبراًعيمجمكلنِّمُؤتولقَنت،اًّديجثَحُبتيتلاططخلاو
.)92(»مئالملا

َّدضءاضعألادُّرمتبهئاضعأودسجلانعزاجملااذهسونالويروكطبريفيك
نععفاديال،وهنَّمعرظنلاضغب،سونالويروكَّنأحضاولانم؟مهدسج
ةسايسلادسج(دسجلاَّدضطقفدَّرمتياليذلاوضعلالهنكلو،دسجلا

ٌّيقيقحٌوضعـيفنمللباهذلاقيرطنعهنعّىلختينكلو،)اموريف
نيّلثمملاةّماعلا؟سانيأ؟سانلاَّدضاٍّقحسونالويروكله.دسجنودب

ةباصعىرحألابامهّنكلو،نّيلغتسمنيلماعاوسيلسوينيكيسوسوتورب،نيماحب
ىرحألابمهةّداقلاو؛ةلودلامهّلكؤتنيذلاعاعرلا،ةثَّرلاايراتيلوربلانم

،))xii(زليومليفنمنطاوملا(نيكانسبتقاولـةيشافللنوّديؤمنوروانم
ثََحبنإ.مهسفنأنعءارقفلاثّدحتيالّىتحءارقفلانعنوثّدحتيمهف
بثكنعرظنا.نييكسلوفلايفىرحألابهداجيإمتيسف،»بعشلا«نعءرملا
،ةرَّرحمضرأيفٌةمحدزمٌةعضاوتمٌةنيدم:مهتمصاعلزنياففصوةيفيكىلإ
عمةيّرحبناطلتخينَييساقنَيبراحملّةيمسرسبالميفهقيفروسويديفوأعم

ةيمسرلاعمةحضاوةنراقميف،يخرتسملالافتحالانمخانميفةّماعلا
.امورلةمراصلا

طبضلابوهنكلو؛»ّماتيدنج«،لتقةلآوهسونالويروك،نذإمعن
نأةلوهسبعيطتسيو،ةدّدحمةقبطلءالوالبوه،»دسجنودبوضع«ـك

يشتدنعاًحضاوكلذناكامكـنيعومقملاةمدختحتهسفنعضي
ٍرصنعكةيهاركلا«:ٍلتقَةلآنوكينأهيلعناكٌّيروثاًضيأوه،ارافيج
ةيعيبطلادودحلاقوفامىلإانعفدتّودعللةّرمتسملاةيهاركلا؛لاضنلل
ةفينعوةّرثؤملتقةلآىلإهلّوحتاهءاروامىلإوناسنإلاىدلةثوروملا

الةيهاركالببعش؛اذكهاونوكينأبجياندونج.ةدرابوةدّدحمو
)93(.»يشحوٍّودعىلعءاضقلاعيطتسي

سونالويروكجرخيامدنع؛ةءارقلاهذهلةراشإنامّدقيمليفلابنادهشمكانه
،هفلخبابلاقفصيو،خويشلاسلجمبفينعلابارطضالادعب،ةعاقلانم

،اًزوجعواًبعتمةفاظنلماعهجاويوريبكلاِّرمملاتمصيفهسفندجي
ريقفلاةفاظنلالماعَّنأكو،تماصفتاكتيفِتارظنلانانثالالدابتيو

فيصوتوهرخآلادهشملا.نآلاسونالويروكوهنَمىرينأطقفعيطتسي



سونالويروكعم،)xiii(قيرطلاامنيسطمن،ىفنملاىلإهتلحرلليوط
ـسونالويروكَّنأكو.نّييداعلاسانلاطسولوهجم،ةلحريفٍديحوٍلّوجتمك
،هيلعوهامطقفنآلاحبصي-امورلةليبنلاةيكراريهلانعحوضوبجراخلا

نأوههّتيّرحةداعتسالهلعفهنكمييذلاديحولاءيشلاوـهتيِّرححبريو
؛امورنممقتنينألجأنمةطاسببكلذلعفيالوه.نييكسلوفللَّمضني

نييكسلوفلانيبراحملاطسوطقفـكانهىلإيمتنيهنألمهيلإُّمضنيوه
هعُّنمتبناجىلإ،ليصأسونالويروكرخف.هيلعوهامىلعنوكينأهنكمي

اذهلثمـةيسايسلاتاروانملابطبترينأوأهونطاومهحدمينأنع
.تاباصعلايبراحمطسوطقفرهدزينأهنكمي،اموريفهلناكمالرخفلا

ماقتنالاِّسحبامورنُخيمليلاتلابسونالويوروكف،نييكسلوفللهمامضناب
ـامدنعةياهنلايفثدحيديحولاهتنايخلعف.هتهازنديعتسيهّنكلوهفاتلا

نِعذيو،مالسةدهاعمّمظنيـامورىلإيكسلوفلاشيجلاةدايقنمًالدب
ىلإهتدوعببسوهاذه.ايلعلاانألاِّرشليقيقحلازمرلا؛هُّمأطغضل
اذهو.هتنايخلّقحتسملاباقعلا:كانههرظتنيامباًمامتاًيعاو،نييكسلوفلا

يفهللانيعلثمةقيقحلايفوهزنيافل»سونالويروك«ّنأببسوه
لكشبرظني،ريبسكشةيحرسميفةملكرييغتنودب:ةيسكذوثرأةنوقيأ

.يلاكيدارةيّرحبراحملاًديرفاًزمراًرِّوصم،يلاحلاانقزأمىلإ،هيلإّصاخ
،»ةكبشلا«ـبّقلعتياملعفلابانظحالنإ؛رثكأةركفلاهذهحّضونانعد
وأـنويزفلتلاىلإامنيسلانماًرّخؤمكّرحتيلجيهلاWeltgeistملاعلاحورف

ـنِميُهملايجولوديألاطيسولاوهتناكنإ،ةيناملعرثكأتاحلطصمب
فشكتسا؟هيلعرطيسدقيعامتجالاضيرملازمرنوكينأنكميفيكف
نّييعامتجالاىضرملا«ءالؤهلثملةلماكلاعردلااًرَّخؤم)xiv(وكستوكمادآ

لثملِسلستملتاق،)xv(وناربوسينوتلثمتاباصعلاجر:»مهُّبحننيذلا
ءابآلاىلإ،)xvi(روابكاجلثمنيبّذعمباهرإللنيِداعمءالمع،رتسكيد

تايصخشلاهذهّلكطبريام.)94(نوسبميسرموهلثمنييئادبلانيِّلتخملا
يتاذلااضرلانم(ةيقالخأسجاوهّيأنودبـببسِّيألنورداقمّهنأوه
ـ)انعمتجمليساسألاجيسنلاةيامحّىتحيداملاحبرلايفةبغرلاوأطيسبلا

نولتقيونوعدخيف،يناسنإلابيذهتلاومامتهاللةيساسألادعاوقلاقيلعتىلع
ّرسفننأانلفيك.ديقنودبمهناريجخلإ...،نّولذيونوبعالتيونوبّذعيو

ىلعّرشؤمكأَرُقتنأاهيلعنوكيسةحضاولاةباجإلا؟بيرغلاعلولااذه
حوضوبجاتحيعمتجملا:اًعمانعمتجمطبرتيتلاةيعامتجالاةطبارلالشف
طقفمه؛»يعيبطلكشب«ّرمتسينأديريناكنإنييعامتجالاىضرملل



لجأنمرسُكتنأبجيعمتجملادعاوقنأيأ،هيلعظافحلامهتعاطتساب
:دعبأةمساحةوطخوطخيكِرُدملاوكستوكليلحتَّنكلو.هتاذعمتجملا

امبنّييعامتجاىضرماوسيلمهَّنأيهنييعامتجالاىضرملاءالؤهيفةلكشملا
تاملكب.مهتقيرطبهنومدخيو،عمتجملاىلإنوجاتحينولازيالمه؛يفكي
فادهألااًدّدحم،ًالاّعفّلظي»ريبكلارخآلا«ناكالهيلعقلطيام،ىرخأ
،ةلادعلا،ءارثلا،يعامتجالاحاجنلا(نييعامتجالاىضرملاانلاطبأعفدتيتلا

روابوسواه(مهلاعفأتاريثأتعمةلوهسبواًضيأكرتشيوهو،)ّماعلانمألا
ةيكيتكلايدلاةيؤرلاهذهنم.)اذكهوتاويحلانمديدعلاىلعنوظفاحي
يعامتجاٍّيروثك،يقيقحلايعامتجالاضيرملاةركفوكستوكحرشي،ةيساسألا
وكستوكفرعي.عمتجملابريبكلارخآللةيساسألاتاكرتشملاةقيقحلايفلئاسي

:مهحرشينيذلانييعامتجالاىضرملانمّمهُمطمنّلكلةصلخملاحمالملا
يفءيربلالفطلاةجهبلةهباشملاةجهبلانماًعوننوضرعي»نوطِّطَُخملا«

ةبغروّايئانثتسااًعادبإنومّدقي»نوزفاقلا«؛مهئاقدصأىلعراصتناللمهتارماؤم
)رواب،يتلونكم(»نومعادلا«؛مهفادهألةيساقةدراطميفةرطاخملايف

مّدقيالأ.ةداعسللمهتدراطمعمةيداعلاةايحلانمَّمهأٍفدهلنوُصلخم
ّدعتسموه؟ليصألايروثللاٍّيلاثماًجذومنةثالثلاحمالملاهذهلجزملااذه
دادعتسالاوعادبإلااهلبلجيوه؛هتّيضقلجأنمهتايحنعّيلختلل

نمّصلختملا،هطاشنيفةئيربةجهبدجيوه،اًرخآسيلوارًيخأو؛ةرطاخملل
.ةيّحضملاةيخوزاملاراثآِّلك

تناك،ّديجلايفشلبلاهبفّصتيامنيلاتسٌّيفحصلأسامدنع،1929ماع
،مويلا.ةيكيرمألاةيتامجاربلاحورلاو،يسورلاصالخإلانمجيزمّهنأهتباجإ
هجاتحنام:ةئيربلاةجهبلاةمئاقللفيضينأءرملاىلع،اماعنينامثدعب
،ليبرجنيرتسلةركتبملاةيتامجاربلاحورلاب،روابكاجصالخإجزمتٌتاذوه

.نوسبميسرموهلةئيربلاةركاملاةجهبلابو



)i(PeterSloterdijk)1947(ةيرظنوةفسلفلاذاتسأويناملأفوسليف
.تاميمصتلاونونفللهورسلراكةعماجبمالعإلا

)ii(دالبلاضعبيفذخأتيتلاو،عربتلاوعوطتلاىلعةمئاقلاةفاقثلاكلت
ايسسؤمادعب

)iii(BernardMadoff)1938(ةيلمعربكأبحاصبًافورعمحبصأيذلا
اهّدريونيعدوملالاومأىّقلتيناكهتكرشلالخنمف،خيراتلايفيلامبصن

اهبلجتيتلاحابرألانمسيلونيرخآنيعدوملاومأوأمهلاومأنم
هلمعيطغيناكفودام،»يزنوبةطخ«ـبداصتقالايففرعياميف،لاومألا

.ةعسوتمةيريخلامعأب
)iv(AndrewCarnegie)1835-1919(يفبلصلاةعانصزومردحأ

.هسفنتقولايفةعسوملاةيريخلاهلامعأبنيفورعملادحأويكيرمألاخيراتلا
نوتركنبةلاكونمدارفأليجينراكراجئتساةصقركذيانهكيجيجّنكلو
حارةكرعملىّدأيذلااذه؛ديتسوموههعنصمببارضإءاهنإلنيقّقحملل

.لامعلانمةعبسوةلاكولانمةعستاهتيحض
)v(DanielH.Pink)1964(يكيرمأرّكفموبتاك.

)vi(Coriolanusريبسكشلهسفنمسالابةيحرسملطبينامورلادئاقلا.
)vii(ConcreteUniversalityةّيلكلانعلجيهدنعّزيمتتةينيعلاةّيلكلا

.عقاولابةطبترمًةيلكاهنوكثيحنمةدّرجملا
)viii(“AllNightlong–1962”–“RichardIII–1995”–

“Romeo+Juliet–1996”–“Hamlet–2000”
)ix(300نيبليبومرتةكرعملوحرودي2006جاتنإنميكيرمأمليف

داليملالبق480ماعسرفلاونييطربسإلا
)x(TomHolland)1968(يناطيربخرؤمويئاور.

)xi(TroilusandCressidaريبسكيشلىرخأةيحرسم.
)xii(مليفCitizenKaneجارخإ1941جاتنإOrsonWelles

)xiii(road-moviestyle
)xiv(وجاكيشةعماجبرميشةيلكبتايناسنإلامسقبدعاسمسّردم.

)xv(يكيرمألاينويزفلتلالسلسملايفةيسيئرلاةيصخشلاTheSopranos
)xvi(24يكيرمألالسلسملايفةيسيئرلاةيصخشلا.





ةنس،ةريطخلامالحألاةنس2011تناك؟2012يف،نآلافقننيأفنذإ
ّلك،ماعرورمدعب،نآلا.ملاعلاءاحنأّلكيفةيرّرحتلاتاسايسلاءايحإ
،ةمئالمريغاهنوكوةظقيلاةشاشهىدمىلعاًديدجًاليلدانللمحيموي
قِرَغيبرعلاعيبرلاُسامح:روهظلايفتأدبيتلاكاهنإلاتاراشإبناجىلإ

ىلإَمخزلادقفت»تيرتسلوواّولتحا«ةكرح؛ةينيدلاّةيلوصألاوتّايوستلايف
نكميالىرخألارهاظتلاعضاومو»كرابيتوكوز«ـلسيلوبلافيظنتَّنأِّدح
ةلاحيفـمخزللينمضلانادقفلاّيطغتةعَّنَقُمةمدخكىوسرهظينأ
يفنويواملا:ملاعلالوحرّركتتاهُسفنةّصقلاو.)i(»لقعلاركم«نمةفيطل

»ةيرافيلوبلا«ةبرجتلا؛ةيعجرلاةيكلملاىوُقلامهتزواجتدقّهنأادبلابين
لعفناذام...)ii(يلليدوكيوبعشمكحىلإديازتملكشبعجارتتاليوزنيفب

رايخلاله؟ىشالتتيهومالحألاودبتنيحةبيئكلاتاقوألاهذهلثميف
ةيماسلاتاظحلليجلاتسونلاـيسيسرنلاّركذتلانيبنوكيانيدلديحولا

رييغتلتالواحملاهذهنوكبابسألرخاسلاـيعقاولاريسفتلانيبوسامحلل
؟اًمتحلشفتنأبجيناكفقوملا

ءودهلا،اٍّرمتسملازيالئبتخملااضرلامدعلمعَّنأوهلاُقيءيشلوأ
يمانتببسبرثكأفرثكأبوقثلابئلتمي2012عيبرليعيبطلاريغيبسنلا

،جورخللحضاوقيرطدجويال،ةديدجتاراجفنانعةِنلُعملاتاّرتوتلا
اًجاعزإرثكألاّنإىَّتح.مكحلاىلعاهتردقحوضوبدِقفتةمكاحلاةبخنلاو

يفتاباختنالادعب:ةعفانتسيلةيطارقميدلاَّنأبةحضاولاةقيقحلاوه
اذهِتاراشإأرقننأنكميفيك.هسفنبضغلايقباينابسأيفونانويلا

خِّرؤملانمنيماينبرتلافسبتقي،»تاّرمملاعورشم«هباتكيف.بضغلا
اًروص،ةيبدألاصوصنلايفهتاذلاًروصيضاملاكرت«:ولجنومهيردنآيسنرفلا

هدحو،ةساسحروصةقاقريفءوضلاةطساوبةعبطنملاكلتباهتنراقمنكمي
حطسألاهذهلثماوحسميليفكيامبنيلاّعفنيرّوطمكلميلبقتسملا

،يبرعلاعيبرلا،»تيرتسلوواّولتحا«تارهاظملثمثادحأ.)95(»ةءافكب
تاراشإلاهذهلثمأرقتنأبجي،اهريغو،اينابسأونانويلايفتارهاظملا

يناخيراتلاروظنملالوحّفتلننأانيلع،ىرخأتاملكب.لبقتسملانمةمداقلا
ةيرّرحتلاتابارطضالا.هلصأوهقايسلالخنمثدحلامهفليديلقتلا

نمٍءزجكاهليلحتنمًالدب:ةقيرطلاهذهبمهُفتنأنكميالةيلاكيدارلا
نأ،لبقتسملاروظنمرضحتسننأانيلع،رضاحلاويضاملابّقلعتملالّصتملا



لبقتسمنم)ّىتحةفرحنمًانايحأو(ةهّوشموةدودحمءازجأكاهعملماعتن
(»تسورب«يف،زولودلاًقفو.ئبتخملاهرهوجكرضاحلايفاًدماخعبقييبوتوي

iii(يفهنولغشيامنراقيالنمزلايفاًّزيحنولغشيءايشألاوسانلا«ـف
هنمزسيلاذهّنكلو،هناكميفانه)iv(ريهشلانيليداملاكعك:»ناكملا

نم،كاردإلاَّنفّملعتينأءرملاىلع،ةهباشمةقيرطب.)96(يقيقحلا
يفاهنمزّنكلو،انناكميف،انهيهيتلا،ةسمغنملاةيتاذلارصانعلاوفقوملا

.ةيعويشلاةركفلالبقتسم،رّرحتملالبقتسملا
اًضيأانيلع،تاراشإلاهذهلثمبقارننأّملعتننأانيلع،لاحِّيأىلع
يذلاتقولايفاًءورقمطقفنوكيسنآلاهلعفنامَّنأبنيعاونوكننأ

سئايلاثحبلايفةريبكةقاطعضننأانيلعسيل.لبقتسملاهيفرضحيس
نزاوتلاوهيلاتلابهجاتحنام،مويلاعمتجملايف»ةيعويشلاروذب«نع
)ضرتفموهامكيعويشلا(لبقتسملانمتاراشإلاةءارقنيبقيقدلا

يهتنيهدحوحاتفنالا:لبقتسملااذهىلعيلاكيدارلاحاتفنالاىلعظافحلاو
تاراشإعملماعتلاامنيب،ءاوخلايفزفقلاىلعاّنثحتيتلاةرّرقملاةيمدعلاب

نحن(دّدحملاطيطختلاءاوغإلناعذإلابرطاخيهنمٍغورفمٍرمأكلبقتسملا
نمىنثتسملاةغللادعبامقلطنمنملبقتسملاهيلعودبيسامفرعن

نأءرملاىلعيذلاُنزاوتلاف،ٍلاحّيأىلع.)هكردننأطقفانيلع،خيراتلا
بّنجتملاميكحلا»ّيطسولاقيرطلا«نمعونبهلةقالعالهلجأنملضاني
نكلو،هوحنمّدقتنيذلالبقتسملاَلكشٍّماعٍلكشبفرعننحن«(نيفرطتلل

لبقتسملاتاراشإ.)»ةّعقوتملاريغتالامتحاللنيحتفنمَّلظننأاًمودانيلع
؛اٍّيتاذسمغنماهعضو؛)v(يطناكلاىنعملابةطباضاهّنكلوةمّوقمتسيل
نكلو،خيراتللةدياحم»ةيعوضوم«ةساردّيأنعةلصفنمتسيلاهَّنأيأ

ىنعملاباٍّيدوجوًاناهرنّمضتياهعابتافـسمغنملاعضولانمطقف
نعلكشلضفأبّلثمميرئادءانبعمانهلماعتننحن.)vi(يلاكسابلا
حبصأامدنعٍةنسيتئمدعبلبقتسملانعتبتكيملعلايخةّصققيرط
كرويويننمٍماّسرلامعأباًسووهمحبصأينفدقان:اًنكممنمزلاربعرفسلا

ريِّكسماّسرلاَّنأفشتكيو؛هلباقيليضاملاىلإرفاسينأرّرقيانرصعيف
،لبقتسملاىلإبرهيلهنمنمزلاةلآقرسّهنأّدحىلإلصوّىتحهفات

اهبعلولاهباصأيتلاموسرلاّلكينفلادقانلامسري،مويلاملاعلايفاًديحو
تاراشإلاف،هباشملكشب.يضاملاىلإرفاسيلهتعفديتلاكلت؛لبقتسملايف
نإطقفاٍّيقيقحريصيسناكمنميتأتلبقتسملانمةمداقلاةيعويشلا
كلذـةقرافمللـقبتستٌتاراشإيهف،ىرخأٍتاملكبـتاراشإلاانعبَّتا



deus»ئبتخملاهلإلا«نعيلاكسابلاشاقنلاعدتسنل.هيلإتاراشإيهيذلا
absconditus،يفنوسمغنممهنيذلا،هنعنوثحبينملطقفّزيمتملا

:هيلإقيرطلا
نكلو.هنعنوثحبينملصالخلاَبابَحتفو،ناسنإلاّصلخينأهللادارأ«
ضفرينأحلاصلانمنوكياذل،كلذبةرادجلانممهسفنأنومرحيسانلا
هتمحرعفادبنيرخآللهبهيامـمهتواسقببسبـمهضعبلبهينأهللا

ناكل،ةاسقلامظعمدانعىلعّبلغتينأهللادارأنإ.مهحالصلسيلو
نوكيالثيحبحضاولكشبهسفننعفشكلاقيرطنعلعف

عم،ريخألامويلايفرهظيسامك؛هتّيهامةقيقحيفّكشلامهتعاطتساب
ملوه.نايمعلاهاريو،اًددجمتاومألاموقينيحةعيبطلاتابارطضاودوعرلا

نيريثكلاَّنأاملاطـّهنأل،هتمحرمودقعمةقيرطلاهذهبرهظينأدري
ريخلانادقفلمهكرتينأديريناكـهتمحرنيريدجريغمهسفنأاولعج
ةيهلإلاةقيرطلابرهظينأنذإبئاصلانمنكيمل.هنوديرياليذلا

نمنكيملهنأريغ؛سانلاّلكعانقإىلعاًمامتاًرداقنوكينأو،ةحضاولا
ءالؤههفرعيالثيحبةيّفختمةقيرطبروضحلابمزتلينأاًضيأبئاصلا

هسفنلعجينأدارأوه.صالخإبهنعاوثحبينأمهيلعبجينيذلا
نوثحبينيذلاءالؤهلحتفنملكشبرهظينأدارأو؛مهلبقنماًمامتاًكردم

نمهنماوبرهنيذلاءالؤهنعاٍّيفخمنوكينأو،مهبولقّلكنمهنع
،هسفننعتامالعىطعأثيحب،هتاذبةفرعملاطبضاذكهو.مهبولقّلك
ءالؤهلٍفاكءوضكانه.هنعنوثحبيالنملسيلو،هنعنوثحبينملةيئرم

.»داضملاعضولايفنيذلاءالؤهلفاكماتعإو،ةيؤرلايفنوبغرينيذلا
طيلخبةفوصوماّهنأببسوهاذه،تازجعملاعانقيفتامالعهللااناطعأ

نكلوصخشّيألاهتاذيفةيئرمتسيلتازجعملا:ماتعإلاوهسفنءوضلا
ـلابلاكسابمهيلإريشييذلا(نيكّكشتملانينمؤملاريغـنينمؤمللطقف
“libertines”ّداضملاو،رشععباسلانرقلاسحقباطيىنعمب،نيرّرحتملا
ةطاسبباهلهاجتينأنكمي)نيرّرحتمللهجاوملارشعنماثلانرقلاسحل
فرتعايلاتلاب.ةفارخللاياحضكاهبنونمؤينمءالؤهو،ةيعيبطرهاوظك

دامتعالالكشبةيقيطوينمرهلاةرئادلانمعونبحتفنملكشبلاكساب
مكحننأانيلع:نوناق«:)ةسينكلاميلاعت(»ةديقعلا«وتازجعمللكراشتملا
اذهلك.ةديقعلابتازجعملاىلعمكحننأانيلع؛تازجعملابةديقعلاىلع
قسنقبطننأانهاننكميامّبرPensee842((.»اضقانتلمحيالو،يقيقح
ةميقعنوكتتازجعمنودبةديقع:سدحلاولقعلانيبةقالعلانعطناك



كراشتملاامهدامتعا.ىنعمالبوءايمعةديقعنودبتازجعم؛ةزجاعو
نعلاكسابىَّمسميه»ةزجعملا«ـلاف،ويدابتاحلطصمب:يلاتلابيرتميس

ًاّتقؤمقلعتيتلاةيداعلاانتيعقاولخادبليحتسملاـعقاولللخدت؛ثدحلا
اٍّيتاذاًفقومنوذّختينمطقفءالؤهفلاحّيأىلع؛ةيدايتعالااهتطبار
ديدحتنوعيطتسينممه»ىرتنأيفبغرت«يتلاتاوذلا،اًسمغنم

.)97(اٍّقحةزجعملا
نأنعديعبلاكسابحرطنأفيكاوظحالنيكرُدملانّييسكراملانمديدعلا
نعةيسكراملاةركفلاوحناًمُُدقريشيو،ةمتعملاايجولويثلاىلإاًعجارتنوكي

يقبطعضونمطقفةظوحلماهتقيقحنوكتيتلا،ةيروثلاةيرظنلا
؟ةيسكرامللرابتعالاعمطبضلابهسفنفقوملايفمويلاانسلوأ.سمغنم

فّرصتنوأ(ظحالننأعيطتسندعنمل:تهتنا»ةفشتكملاةيعويشلا«ةنمزأ
كاردإلاةلهسو،اهارييكدحأّيألةطاسببةحورطمةيعويشلاةقيقحلا)ّنأك

الو،»يعويشريبكرخآ«كانهسيل:دياحملايخيراتلايلقعلاليلحتلل
،فقوملااذهلثميف.انتافُّرصتعرشتودوقتلةيئاغوأ،ايلعةيخيراتةرورض

ةقيرطلاو،نومانتي)نييثادحلادعبامنويخيراتلانوكّكشتملا(مويلاورِّرحتمف
رصعيف)ةدلاخلاةقيقحلا(ثَدحلادُعبىلعديكأتللـمهتهجاوملةديحولا
مويلاةيعويشفّرعيام.ةبجتحملاةيعويشلانماًعونسرامننأـلامتحالا

)نمةرصاعملاةخسنلا(زييمتنماهنّكمتيتلاةيرظنلا»ةديقعلا«يه
ـريرحتلاناديميفةروثلالثمّعقوتمريغثدح،لقـ»ةزجعملا«

ةبسنلاب(.)يعويشلا(لبقتسملانمةراشإكاهأرقتنأ،ةيعويشلااهتعيبطو
مّهوتلاوبضغللكبترملاَجتانلاثدحلااذهّلظيعبطلابنيرِّرحتملل

فقوملانمّىتحأوسأفقوملدوقينأحجرألانمبارطضا،يعامتجالا
؛»اّيعوضوم«سيللبقتسملااذهف،ىرخأةّرمو.)لعفلاّدرهيلعءاجيذلا

.همعدييتاذسامغنالالخنمطقفقّقحتيسو
ىلع(هديرنام:هديرنالاموهديرناّمعداتعملاموللابلقننأانيلعامّبر
امًالعففرعنلهنكلو؛يساسألكشبحضاو)ّلقألاىلع،ليوطلاىدملا

ديرن؟ةمئاقلا»انتايّرح«نمهنعّيلختللنوّدعتسمنحناميأ،هديرنال
نودب؟ةلودنودب(ةميركنودبمأنبلنودباهديرنلهنكلوةوهقلا

هاجتهحاتفنا؛اًمامتلجيهعبتننأانيلعانه.)اذكهو؟ةّصاخةيكلم
ريهشلالوقلالثمةدودحمتالوقميفحضوم،يبلسحاتفناوهلبقتسملا

ّنأبجعال.»ّقحلاةفسلف«نم»هنمزىلعزفقينأءرملاعيطتسيال«
نأانيلع،نييعويشك:تاسايسلابّقلعتياميفاهسفندودحلالَّكشلجيه



تاملكدعتسنل.يلبقتسملايعويشلاعمتجملانعيباجيإّليختّيأنععنتمن
،ٍذئنيح«:ةبذكلاءايبنألاّدضسقرمليجنإب13حاحصإنمةكّكَُشملاحيسملا
هنأل،اوقّدصتالف،كانهاذوهاهوأانهحيسملااذوهاهدحأمكللاقنإ

ولاّولضييكلبئاجعوتايآنوطعيوةبذكءايبنأوةبََذكءاحَسُمموقيس
،سبيلاكوبألاتامالعاورظنا.)vii()98(»...اورظناف،اًضيأنيراتخملانكمأ
apokálypsisةينانويلابحلطصملااذهلحوتفملاىنعملاَّنأنهذلايفنيعضاو

ةيبلاغنعٍفتخمٍءيشفُّشكتوه،)»فشكلا«وأ،»باجحلاعفر«(
رفانتلااذهلاًقفو.ةللضملاراكفألاوأفيزلاهيلعرطيسرصعيفةيرشبلا
ـكابترالاوعزفلاىوسًائيشثِدُحينأنكميالهمودقف،ديدجلليلاكيدارلا

.»بعرملاوهديدجلللّوألايِّدبتلا«:ريهشلا)viii(رلومرنيهراعشدعتسنل
:ماعيفلأنماكينيسلاقامكوأ

“Etipsemirorvixqueiamfactomalo/potuissefiericredo”
بعصلانمدجنلازنال،لعفلابتثدحرورشلاَّنأنممغرلاىلع(

يفاهبفّرصتنيتلاةيفيكلايههذه.))Medea,883)ةنكمماّهنأبناميإلا
.ليحتسمءيشككرديلازيالهّنكلو،يعقاوّهنإ:يلاكيدارلاّرشلاةهجاوم

؟اٍّقحديدجءيشّلكىلعاذهقبطنيالأنكلو
دعبةّصاخ،مويلاارًيثكاهعمسنيتلاةيسبيلاكوبألاةمغنلانعنذإاذامف

مويلاةطرفملاةيثراكلاّنأانهىربكلاةقرافملا؟امةديدجةثراكثودح
ةقيرط،يعافدمزيناكيماهسفنيه)»ةبيرقملاعلاةياهن«ةلئاقلاةذيوعتلا(
ببسوهاذه.ةيّدجباهذخأنالّىتح،ةيقيقحلاراطخألاىلعشيوشتلل
كيشولاديدهتلابانعنقينألواحييجولوكيإىلعديحولامئالملاَّدرلاّنأ

،ةياهنلايف.يتاذلاهناميإمدعوهسئايلاهبلطلديحولافدهلاّنأوه
ـ!ديكأتلابثدحتسةثراكلا،قلقتال«لثمًائيشهيلعانّدرنوكينأبجي

يفقرغتال،ربصببقارنكلو؛اًعيمجانلوحلعفلابثدحيليحتسملا
لوقتيتلاريكفتللةّماتلاةفرحنملاةذللايفسمغنتال،ةعّرستملاتاباسحلا
يسبيلاكوبألاسوهلاف،يجولوكيإلايف»!ةبعرملاةظحللاتلصودق!يهاه«
؛دوقعةّدعلالخيفاًعيمجانقرغتسةيملاعلاةرارحلا:ةعّونتمًالاكشأذّختي
توميسلحنلا؛ةيناسنإلاةيلوئسملاوةيقالخألاةياهنينعتسةيويحلاتانيجلا

،معن،ةيّدجبراطخألاهذهّلكذخ...كلذعبتتسةيملاعلاةعاجملاواًبيرق
يتلاةلادعلاوفئازلابنذلاساسحإيفّطبختتوأاهبىَوُغتالنكلو
نمًالدب.)»هّقحتسنامىَّقلتنسيلاتلابو،ضرألاانَُّمأاّنهأنحن«(هوعدت

:»بقار«..اًدرابكسأرقبا،كلذ



ناسنإامّنأك.تقولانوكيىتمنوملعتالمّكنأل،اولصواورهسا!اورظنا«
وهلمعدحاوّلكلىطعأو،ناطلسلاهديبعىطعأوهتيبكرترفاسم

؛تيبلاّبريتأيىتمنوملعتالمّكنألنذإاورهسا،رهسينأباوبلاىصوأ
يتأيّالئلـاًحابصمأكيدلاحايصدنعمأليللافصتنميفمأًءاسم

ix()13سقرم(.»اورهسا:عيمجللهلوقأمكلهلوقأامو.اًماينمكدجيفةتغب
(.

ةقيمعلاةمزألاةلحرملخدراسيلاف،لعفلابانيأرامك؟اذامبقارنورهسن
متيملةميزهلانملماكروظنمو،هبطيحيلازيالنيرشعلانرقلالِظـ
راسيللةبسنلابلهسلانمناك،ةرهدزملاةيلامسأرلاماوعأيف.هبفارتعالا
ءيجمبًاّئبنتموماهوألاىلعٌّينبمانَراهدزاَّنأباًرّذحم؛اردنساككنوكينأ
راسيلاهرظتنيناكيذلايعامتجالاخّسفتلاويداصتقالادوكرلافنآلا.ثراوك

َّنكلو–ملاعلاءاحنأعيمجيفغزبتتاروثلاوتارهاظملا؛لعفلابمئاق
نععورشمّيأو،ثادحألاهذهىلعمئالملايراسيلاّدرلاوهبئاغلاءيشلا

امدنع«:يعامتجالارييغتللجمانربىلإةيوضوفلاةمواقملارزجعيمجتةيفيك
يملاعلاماظنلاةمزأيفـّيلحملاداصتقالالخدنإـّيلحملاداصتقالالخدي

ريغليصفتّيأبـهلوقينأٍدحأّيأىلعيذلاام،مئاقلاكباشتملا
ةلودـهبشةيلامسأر«ّىتحوأ»ةدحاوةلوديفةيكارتشالا«نعـكحضم
ىري)x(كرالك.ج.ت»؟اٍّيئزجةلصفنملوممـلامسأرـنودبةيلحمـ

»ةيلبقتسم«يففّرصتلاىلعةردقلامدعنمةلاحلاهذهءاروببسلا
،تيبثتلااذهلاًقفو.يلاكيدارلارُّرحتلللبقتسموحنراسيلاهاجتايف،راسيلا
رضاحلاءاشحأبلقيفهتقويضقينأهيلعّهنأةركفب«راسيلادمجتدقف

اتوكارتدشح«ضرتفيلازامّهنأيأ»صالخلاوةثراكلاتاراشإلجأنم
.)xi(»روطاربمإلاربقنمكّرحتينألرظتنم

ودبييتلا،ةطسبملاةبيئكلاةيؤرلاهذهيفةقيقحلاةّرذبفرتعننأانيلع
ّىلختننأانيلعامّبر:طبضنملايسايسلاثدحللاهتاذةيناكمإلالخلختاّهنأ

نيمدعمللديدجفلاحتةظحلـميظعلارهسلاةروطسأنعةقيقحلايف
عمجيسف،ءيشّيأوأدشحلا،)انهةميدقلاةلماعلاةقبطلانكتملنإ(
نعاٍّيلاكيدارانّيلختنإثدحيسيذلاامنذإ.اًمساحًالُّخدتدوقيوهاوق
ةيؤرلابفرتعينأءرملاىلعّنأكرالكجتنتسي؟اذهيورخألاّعقوتلافقوم

»رمن«.)ميظعقرشم(لبقتسمدجويال:)ةيعامتجالا(ةايحللةيديجارتلا
،فورظلاهذهلثميفو،ىقبيلانهدوجومفنعلاو،ّرشلا،ةاناعملا
ءاوتحالواحتيتلالادتعالاتاسايسيهةلوقعملاةديحولاتاسايسلاف



ـلشفبلشف،ةوطخبةوطخـةقيقحلايفةهجوملاتاسايسلا«:شحولا
لثمةسرامم.»ةيروثوًالادتعارثكألانكمملانوكتسقالطنالانمرمنلاعنمل

ّلحتوةطلسلايفنيذلاءالؤهنميشحولاّدرلازفتستستاسايسلاهذه
ةقيقحلاةّرذف،ىرخأةّرم.»ةحلسملاةمواقملاويسايسلاميظنتلانيبدودحلا«
هناكميفعوضومدّدحملدتعمبلطمَّيأّنإةداعلوقتحارتقالااذهيف

ةلواحمعدتسنلـيملاعلارييغتلاعفدينأهنكمييجيتارتسالكشب
.هخّسفتىلإتّدأيتلا،يتيفوسلاداحتالاحالصإلةلدتعملا«فوشتابروج

؟)هلعفنو(هلوقننأاننكميءيشّلكاذهلهنكلو
مئالملكشبالقتنينأنكميال»لبقتسملا«نعناتيسنرفناتملككانه

لماكقّقحتك،رضاحللةيرارمتساك»لبقتسملا«ينعتيتلاFutur:ةيزيلجنإلل
،يلاكيدارلاعاطقنالاوحنريشتAvenirامنيب،رضاحلايفدوجوملاعوزنلل
امطقفسيل)avenir(يتأيساموهAvenirـرضاحلابلاصتالامدع
قلطملاقفألانوكيسف،مويلايسبيلاكوبألايملاعلافقوملايفلق.ثدحيس
(»ةتباثلاةيبيوتسيدلاةطقنلا«يوبيدرييبـناجهوعدياموهلبقتسملل

xii(،ةيعامتجالاىضوفلاويملاعلاداصتقالل،يجولوكيإلارايهناللرفصلاةطقن
»بذاجلا«يهرفصلاـةطقنف،ٍدّدحُمِريغٍتقولتلّجأتولّىتحـ

مواقنيتلاةقيرطلا.هسفنىلإكُِرتاذإ،انعقاوهيلإعزنياموحنيضارتفالا
»ةتباثلاةطقنلا«وحنفارجنالاّلطعتلاعفألالخنوكتةثراكلااهب
ةيرخآلانمعونغوزبةئيهتبةرطاخملااهسفنىلعلبقتو،ةيثراكلا

دجويال«راعشضماغوهمكانهىرننأاننكمي.»ةيتآلا«ةيلاكيدارلا
امنكلو،رييغتلاةلاحتسال،لافقإلريشيالّهنإ،قمعأىوتسميف:»لبقتسم
حتفيلاتلابويثراكلا»لبقتسملا«نعلصفنننأـهلجأنمحفاكننأانيلع

.»يتأيل«ديدجءيشلءاضف
امك(سكرامعمةلكشملاىرننأاننكمي،زييمتلااذهىلعسّسؤملكشب
همالحأيفاٍّدجيبوتويلاوهسكرامنكيمل:)نيرشعلانرقلاراسيعميه

نعسكرامهلاقام.اٍّدج»ةيلبقتسم«ناكهّتيعويشّنكلو،ةيعويشلا
ةيلاثملاةروصلاَّنكلو،ايبوتوينكتملنوطالفأ»ةيروهمج«(نوطالفأ
سكرامهلقنام:هسفنسكرامىلعحلصي)مئاقلاينانويلاعمتجملل

ةداعإ،يأ،ةيلامسأرنودبةيلامسأر،ةيلامسأرللةيلاثمةروصّلظتةيعويشك
نمدوعننأانيلعَمليأ.لالغتساوأحبرنودبةعسومةيتاذجاتنإ
ثيحةيعامتجالاةيلمعلانع»ةيديجارتلا«لجيهةيؤر،لجيهىلإسكرام
،لوهجملاىلإاًزفقٍلّخدتّلكنوكيثيح،اندشرتلةئبتخمةيئاغدجوتال



نوكننأاننكميامّلك.انتاعُّقوتّمطحتيهاًمودةجيتنلانوكتثيح
لكشبهسفنجاتنإديعينأنكميالمئاقلاماظنلاّنأوههنمنيقثاو
يفةديدجبرح.»انلبقتسم«نوكينلفيتأيسَّامعرظنلاضغب:دّدحُم
نأاهنكميةيداعريغةيئيبةثراكوأ،ةيداصتقاىضوفوأطسوألاقرشلا
حاتفنالااذهاًمامتلبقننأانيلع.انقزأملةيساسألاتايثادحإلااًعيرسرّيغت
.لبقتسملانمةمداقلاةضماغلاتاراشإلانمرثكأءيشىلإانسفنأدوقنالو



)i(CunningofReasonيناملألافوسليفلاهبناعتساحلطصموه
دارفألاهدقتعيامَّلكَّنأينعيوهو،خيراتلاةفسلفبهتارضاحميفلجيه
ءاطغدّرجموه،ةيصخشلامهحلاصمومهئاوهأنعّربعتمهلاعفأَّنأنم

.قلطملاحورلاقيرطيفتاماهسإدّرجميهمهلاعفأَّنأةقيقحىلع
)ii(Caudilloدئاقلادرفلاىلعدمتعملامكحلاىلإةراشإلا.

)iii(تاراشإلاوتسورب«زولودباتكلةراشإلا«.
)iv(ةياورنملّوألاّدلجملايفركُذيذلانيليداملاكعكىلإةراشإلا

.»دوقفملانمزلانعثحبلايف«تسورب
)v(يفيجراخليدلجاتحتاليتلايهطناكدنعةمّوقملائدابملا
أدبملانأنيحيف،ةطيسبلاةيباسحلاتايلمعلاةلثمأك؛اهتابثإلدوجولا

نوناقتابثإلةّداملاىلعدامتعالاةرورضكيجراختابثإىلإجاتحيطباضلا
.ةيبذاجلا

)vi(لاكسابزيلبيسنرفلافوسليفلاناهرىلإةراشإلا)يذلا)1662-1623
ىلعناهرلافهمدعنمهللادوجوّدكؤياللقعلانأاملاطّهنإلاق

.هدوجومدعىلعناهرلانمةراسخّلقأهدوجو
)vii(ىتمليجنإلةيبرعلاةمجرتلانمٌلوقنمّصنلا.

)viii(HeinerMüller)1929-1995(يناملأرعاشويحرسمبتاك.
)ix(سقرمليجنإلةيبرعلاةمجرتلانمٌلوقنمّصنلا.
)x(T.J.Clark)1943(يزيلجنإينفخّرؤموبتاك.

)xi(نيصلابنيدوجوملااتوكاريتيبراحمبنيفورعملاليثامتلادشحىلإةراشإلا
.هتيامحضرغلكانهنيعوضوملاو،جناوهيشنيشتروطاربمإنفدمدنع
)xii(اهيمسيةموظنميفةتباثةيلبقتسمةطقنضارتفايوبيدشقاني
ةطقنلاهذهلاقفوهيففرصتلاورضاحلامييقتنكميو»ضورعملانمزلا«
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يفمه؛ةيرخسللريثُمٍلكشبٌةليئضمهُروجأايسوريفةعماجلارداوكف

نودَّوزمنيصلايفمّهنأنيحيف،لعفلابايراتيلوربللنوِّمضنمةقيقحلا
.مهئالونامضلةليسوك»رجأضئاف«ـب

ىلعٌدِمتعمةفَعاضملاةأفاكملاهذهلعوفدملالاملانمٌءزجف،يقيقح)10(
،مويلايفًةعاسنيرشعوعبرألنيحاتماونوكينأمهيلعنيريدملاَّنأ

.ةِّرمتسمئراوطةلاحيفشيعلايلاتلابو
ُمعزناكولىَّتحهَّنإلوقتةفينعلاناكالكاجتاحيرصتدحأ)11(
.ةيضَرَمُّلظتُهتريِغف،حيحصمعزوههنوختهتجوزَّنأبرويغلاجوزلا

نعنييزانلامعازممظعمتناكولّىتحلوقننأاننكميهسفنبولسألاب
امك(ُّلظتسةيماسللمهتاداعمف)عبطلابعقاوللفلاخملااذه(ةيقيقحدوهيلا

ةيزانلانأءارويقيقحلاببسلايفخياذهناكنإو،ةيضَرَم)تناك
حلصيهُسفنءيشلا.يجولوديألامهفقومميعدتوهو،ةيماسلاةاداعمتّبلطت

ماّهتالافةقيقحهذهتناكولىَّتح:ىلاسكنيينانويلاَّنأبمعزللةبسنلاب
يتلاةدّقعملايملاعلاداصتقالاتامزيناكيمىلعشِّوشيهَّنأل،اًفئازىقبي

.»ىلاسكلا«نّيينانويلاليومتىلإىرخآلالودلاواسنرفوايناملأتعفد
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.ايندلاةقبطلافالجأوتافاقثلادُّدعتيّنبتموأايلعلاىطسولا

ليلحتلاىلعقُدصيهُسفنُرمألا،تثدحدقةيرورضلاتارييغتلا)25(
ـةحضاولاةيسنجلامالحألاءانثتسابٌّيسنجٌنومضماهيفمالحألاُّلك؛يسفنلا

ةبراقملا،راركتلالالخ:ههيوشتأدبم،يلكشيوتحملاسينجتَّنأل؟َِمل



.هسينجتُّمتيـاهسفنةيناسنجلاُّمضيـٍعوضومُّلكف،خلإ...،ةيوتلملا
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ىلإهليوحت«ّمتينأنكميءيشّلك،»ةّسَنَجٌم«ريصتنأنكمياهتاذيف
ةيناسنجلاـسينجتراجفناوه،ًةيمهأرثكألكشب،اذهَّنكلو،)»يكيتوريإ

ـيروفلاعقاولاباهلةقالعالةيناسنإلاةيناسنجللةّصاخلاةزيملا:هسفن
امدنعطقف.ةَّدَُعملاطابترالاسوقطنمضياّمم،عامجللـيبغلاىرحألاب
راركتلايف،ةبغرللةيتاذلاةيعجرملاةدسافلاةرئادلايفيناويحلايئانثلاكبتشي

هيِّمسنامىلعلصحنانه،ليحتسملاءيشلللوصولايفهلشفلدودمملا
َّنأةقيقح،ىرخأٍتاملكب.سَّنجٌمهسفنيسنجلاطاشنلا،ةيناسنجلاب

يناسنإطاشنّلكليزاجمىوتحمكّفظوتتوضيفتنأنكميةيناسنجلا
ىلع،هزجعىلعةمالع،سكعلاىلع،نكلو،هتوقىلعةمالعسيل)رخآ(
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نرقلانمتّاينيثالثلايفهَّنأانهركذينأءرملاىلع،كلذبناجىلإ)28(
،زنوجتسنرآلخد،ةيزانلاةيماسلاةاداعمىلعٍرشابمٍلعفِّدريف،يضاملا

ىلعةبيرغتالُّمأتيف،يسفنلاليلحتللظفاحملاميمرتلليسيئرلاليكولا
يفيموقلايناكسلادادعتلااهلبقينأنكمييتلابناجأللةيوئملاةبسنلا

.ةيزانلاةيلاكشإلالبقييلاتلابـهّتيوُهديدهتنودبهطسو
ةيداعملاةكرحلافلخةيساسألاةّوقلاَّنأبةبيرغلاةقيقحلاركذنملنإ)29(
حئاضفلانمديدعلابةفورعملا،ةيكيلوثاكلاةسينكلايهايتاوركيفنّييْلثِملل

.راغصةيبصوةسواسقُّمضتيتلاةيليفوديبلا
نوج:مهءالؤهةيماسللنيداعملاةنياهصلاةلسلسيفُرخآٌزمر)30(
داّحتالا،ةينويهصلاـةيحيسملاةمظنمللِّيلحملاسيئرلاوسّسؤملا،يجاه

ةظفاحملاةيحيسملاةدنجألانعيساسألاعفادملا.ليئارسإلجأنميحيسملا
داصتقايفمّكحتللةهّجومةرماؤمكوتويكلوكوتوربيجاهىري(ةيديلقتلا

ّودعف،»ميلشروأليلزانتلاّدعلا«اًعيبمىلعألاهتياوريف؛ةدّحتملاتايالولا
َّلكلباقو،ًةرم22ليئارسإرازيجاه،)يّبوروألاداّحتالاسيئروهحيسملا
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نايمع«و»نومومسم«مهَّنأبنييلاربيللادوهيلااعد:ةثيدحلاليئارسإةلود
هلِّضفييذلااذهناريإىلعيقابتسالايوونلاموجهلاَّنأبفرتعي؛»اٍّيحور

،لوضفللةراثإرثكألكشبو(.ليئارسإيفدوهيلامظعمةافوىلإدوقيس
دوهيلا(نمةلالسنمدلُورلتهَّنأب»ميلشروأليلزانتلاّدعلا«يفمعزي

.)نييرصنعلاةلتقلا،نينوعلملا،نيطلتُخملا
ةنيدملالجأنم«UrbietOrbiـكةيوبابةقيثوُةغايصّتمتامدنع)31(
ةنيدملاىلإبسحفةهَّجومتسيلاهَّنأينعتتناكدقف،»ملاعلالجأنمو
مهسفنأداّقنلامظعمرصحيامنيب.ّهلكيكيلوثاكلاملاعللنكلو)امورةنيدم(

.رجملايفةمئاقلاثادحألايفOrbiـلادُعبنولهاجتيمهفUrbiـلايف
)32(HetiVilággazdaság,“LetusDealWithOrbán,”presseurop,

January3,2012,availableatwww.presseurop.eu.
ـبيراسيلالافتحالااذه)ز.أobverse(بلََقف،عَّقوتموهامك)33(
هذهلثمىلعلاثمانه.داكلابةيرصنعلايفخينوكيامةداع»رخآلا«
لكشرثكأيفنيموعزملانييراسيلا»نييلاكيدارلا«نمءزجهاجتةيرصنعلا
رجليبنوجوهبتاكلاـقئاقحلابثهاللهجعمةجزتمم،اهليشحو
قارعألادِّدعتمٍّالقتسماًداحتاتناكايفالسوجوي«:)ز.أـيلارتسأيفحص(
يفاٍّيداصتقاواٍّيسايساًرسجتّلثمـةيلاثمريغتناكنإوـديرفلكشب
ايناملأةّصاخ،ّدتمملايّبوروألاعمتجمللًالوبقمنكيملاذه.ةدرابلابرحلا

اهقوس«ىلعةرطيسللقرشللهاجتالاتأدبيتلاةديدجلاةيداحتالا
يذلاتقولايف.اينيفولسوايتاوركيفةيفالسوجويلاتاعطاقملايف»يعيبطلا

ىلعقافتالاَّمتثيح(1991ماعتخيرتساميفنويبوروألاهيفلباقت
ترهظ)ز.أـ.ةيدنلوهلاتخيرتسامةنيدميفِّيبوروألاداحتالاسيسأت
،نوطنشاويف.اتمطحتايفالسوجويوايتاوركَّنأايناملأتكردأ؛ةيرسةقفص
ضفرّمتلضانييذلايفالسوجويلاداصتقالاّنأةدّحتملاتايالولاتّدكأ
.»ةربجُمٍةّوقكهؤايحإديُعأتيملاوتانلاو،يلودلاكنبلاضورقبهديوزت
)JohnPilger,“Don’tforgetwhathappenedinYugoslavia”,New

Statesman,August14,2008.()ّالظتملايتاوركواينيفولسف،كلذفالخب
يفامهقحو،يتاذمكحيتاوذنيّتلقتسمنيتيروهمجنكلو،»نيتعطاقم«



زواجتياهتعاسرجليبنكلو.)يلارديفلاروتسدلايفحوضوبحورطملاصفنالا
وفوسوكنعٍحوتفمٍّيرصنعفيصوتعميِّنجتلايفةيتاذلاهديلاقتّىتح

ةيمارجإلاتاباصعلا،ةقيقحلايف،اهدوقتوٌّيمسرٌداصتقااهيدلسيل«ضرأك
ةيبرصلاةيموقلاادنجابوربلاّىتح،»ءاسنلاوبيرهتلاوتاردخملاجّورتيتلا
قفاوتاهَّنأنممغرلاىلع(حتفنملالكشلااذهبكلذبحِّرصتملةيديلقتلا

ـهابشأطسواٍّدجعئاشلهجلااذهلثم.)لاحلاةعيبطبكلذىلع
نميعاتمتساركذأتلزام.ايفالسوجوينعنوعفادينيذلانييراسيلا
َفصقهتنادإيفـ)ز.أـيكيرمأخّرؤمودقانوبتاك(يتنرابلكيام

تارايسعنصمىلعدرابلاموجهلاىلعهبضغقلطأيذلاـايبرصلوتانلا
امنيبهَّنأركذأنأّيلع...ةحلسأجتنيالهَّنأمعزيذلاافاتسازانيفرك

ةيقدنبباًحَّلسمتنك،6-5791يماعيفيفالسوجويلاشيجلايفمدخأتنك
.افاتسازانيفركةعانصنمةيلآ

)34(SeeLeeEdelman,NoFuture:QueerTheoryandtheDeath
Drive,Durham:DukeUniversityPress2005.

)35(SeeAndreyPlatonov,TheFoundationPit,NewYork:
NYRB2009,Translator’sNotes,p.206.

)36(JacquesLacan,Ecrits,NewYork:Norton2007,p.824.
)37(Ibid.,p.811.

RobertWalser’s:طبضلابيهمِهتَّذلومَدَخلاةيِّرحلةيئاهنلاةصقلا)38(
JakobvonGunten,NewYork:NYRBClassics1999.

)39(QuotedfromLisaAppignanesiandJohnForrester,Freud’s
Women,London:Phoenix1992,p.166.

doctoral(JelaKrecic,Philosophy,Film,Fantasy:ىلعانهدمتعأ)40(
thesis(,UniversityofLjubljana2008.

NoSex,NoFuture,Paris:LaMuette2010ىلعانهدمتعأ)41(
pp.45–51.،يناكال:ناونعب،2012ماعةيادبيفضرُعيسنرفيقئاثومليف

Iln’yapasderapportsexuel)نمرثكأوه،)ينوبيسلييافارجرخملا
ةيلامينيمةفاسمةعباتمقيرطنع:ّداحنروبمليف)ةعانصلاًضرع(هنوك
اٍّداحًاليثمتاًمّدقم،ّهلكدهشملانعةّيلكسينجتلاعزني،ّداحمليفريوصتل

ةداعتسالدهشملاءانمتسا،ةّفيزملاةينادجولاةّذللا:رّركتميدامرلمعك
.بولسألاجاتنإءانثأقلقلاـتاّفقوتلاءانثأنيخدتلا،باصتنا

)42(Jean-ClaudeMilner,Clartésdetout,Paris:Verdier2011,p.



98.
)43(SeeJacquelineRose,StatesofFantasy,Oxford:Oxford

UniversityPress1996,p.149.
)44(SeeNestorBraunstein,“Lediscourscapitaliste,‘cinquieme

discours’?,”SavoirsetClinique14)2011(,pp.94–100.
)45(CharlesBaudelaire,ParisSpleen,trans.LouiseVarese,New

York:NewDirections1970,p.1.
)46(Quotedfromhttp://cloud-in-trousers.blogspot.com.

)47(UnitedAirlines,Hemispheresmagazine,July2011,p.135.
)48(PeterHallward,DammingtheFlood,London:Verso2007,p.

13.
ـلايهةدرابلابرحلايفةنِّمضتملاةيساسألاةيهيدبلاتناكنإ)49(

)MAD()ّدكؤملاكرتشملامدهلاMutuallyAssuredDestruction(،ةيهيدبلاف
رايتخا()NUTS(ـلاةيهيدب:لباقملايفودبتباهرإلاىلعمويلابرحيف
ودعلاتاردقريمدتنكمملانمّهنأةركف،يأ،)يوونلاهيجوتلامادختسا
موجهّيأنمخيراوصللّداضملاانعردانيمحيامنيب،قيقدموجهيفةيوونلا

اّهنإ:ةفلتخمةيجيتارتسإىّنبتتةدّحتملاتايالولافّةقدرثكألكشب.داضمـ
ايسورعماهتاقالعيفMADـلاقطنمقانتعايفةّرمتسماّهنأكفّرصتت
مزيناكيملا.ةيلامشلاايروكوناريإعمNUTSـلاةسرامملليمتامنيب،نيصلاو
قيعُمضرغ«ىلإ»اٍّيتاذكِرُدملاّؤبنتلا«ـلاقطنمّبلقيMADـللضقانتملا
رخآلافرطلانأنماًّدكأتمنوكينأنكميفرطّلكّنأةقيقح:»ايتاذـ

ـلاقطنم.ًابرحأدبيسفرطدجويالّهنأنمضيةلماكةماّدهةّوقبّدريس
NUTSناكنإهحالسعزنىلعهرابجإّمتيسودعلاّنأ،لباقملايف،وه

نيّتيجيتارتسالاّنأةقيقح.انتعانمعمهبرضننأعيطتسناّننأّدكؤملانم
اهسفنىمظعلاةوقلالبقنمبنجىلإاًبنجناكّرحتتنيترشابملانيتضقانتملا

.لماكلاريكفتلالاحلةمّهوتملاةفصلاىلعدهشت
)50(BertoltBrecht,StoriesofMr.Keuner,SanFrancisco:City

Lights2001,p.7.
ضفرزودانجدنإلانموضع،لسكوربيفةّماعةيشاقنةقلحءانثأ)51(
نيمأيسايسليثمت:هنوديرييذلاامطبضلابنوفرعيمّهنأبًالداجم،يدقن
ءارونيميلاويقيقحلاراسيلاءاروراسيلافقيثيح،تاباختنالايفحضاوو

،يه»ءامسألاحيحصت«نعةيشوفنوكلاةيجيتارتسإلاهذه.يقيقحلانيميلا



داسفطقفتسيلةلكشملاتناكنإ،حوضوبةيفاكريغ،لاحّيأىلع
ةيليثمتلاةيطارقميدلاةركفيفثياحملا»داسفلا«لب،ةيليثمتلاةيطارقميدلا

.اهسفن
)52(JacquesLacanatVincennes,December3,1969:“Ceaquoi

vousaspirezcommerévolutionnaires,c’estaunMaître.Vous
l’aurez.”

.لوبنطسإبريناديفسيرابكيزيإىلإلصأللةراشإلابُنيدأ)53(
،نانويلايفدعصتاًضيأيهةينانويلاةيموقلاَّنأنممغرلاىلع)54(
دّدريراسيلاو؛نيرجاهملابناجىلإيّبوروألاداّحتالاهاجتاهبضغةهّجوم

هيجوتنمًالدبيّبوروألاداّحتاللهتاداقتنااًهِّجوم،يموقلاهُّجوتلااذهىًدص
سايردنآةموكحّنأفيك،لاثملاليبسىلع،ّاللحُمـهيضاملةدقاننيع
»ةينوبزلا«ةينانويلاةلودلاسيسأتيفٍمساحٍلكشبتمهسأويردنابموب

clientelist.
ِتاملكل»يرشبلانوفوركيملا«راركتّنأىلععذاللكشبتّقلع)55(

نمريهشلادهشمللةهباشماهلوحةعمتجملاريهامجلالبقنمثّدحتملا
ةقرفلبقنم1979ماعجتنأيديموكيناطيربمليف(نايربةايح«مليف
ريهامجلاهيفرّركتيذلا»)ز.أـهالعأةروكذملاةيديموكلانوثيابيتنوم
ريغةظحالملاهذهعبطلاب»!دارفأاعيمجنحن«نايربتاملكمهفنودب
نألاذهباوفّرصتنيرهاظتملاّنأةقيقحلهاجتتموبلبآف،قالطإلاىلعةلداع

هضرغناكراركتلاـتوصتاّربكممادختسانممهعنمدقسيلوبلا
كلذعمءرملاىلع.ثّدحتملاهلوقيامعمسيصخشَّلكَّنأىلعديكأتلا

هتعتماًّدلوم،مهلاًسقطاًعيرسحبصأيكيناكيملاراركتلاّنأبفرتعينأ
jouissanceدقنلاىلعاًحتفنماهداصتقانوكييتلا.

)56(AnneApplebaum,“WhattheOccupyProtestsTellUsAbout
theLimitsofDemocracy,”WashingtonPost,October18,2011,

availableatwashingtonpost.com.
)57(AlainBadiou,“Prefazioneall’edizioneitaliana,”inMetapolitica,

Napoli:Cronopio2002,p.14.
)58(SeeAlainBadiou,Sarkozy:pirequeprévu/Lesautres:

prévoirlepire,Paris:Lignes2012
)59(JohnBerger,“Afterword,”inAndreyPlatonov,Soul,New

York:NewYorkReviewBooks2007,p.317.



باتكنملّوألالصفلايفويدروبليوناميإللّصفملاليلحتلاأرقا)60(
TheWire:Reconstitution:سيزاكسيليفسالوكينوويدروبليوناميإ

Collective,Paris:Capricci2011.
)61(QuotedinTiffanyPotterandC.W.Marshall,eds.,The

Wire:UrbanDecayandAmericanTelevision,NewYork:
Continuum2009,p.228.

)62(FredricJameson,“RealismandUtopiainTheWire,”
Criticism,52:3–4)2010(,pp.359–72,availableathttp://muse.jhu.edu

وهوWater-boarding(هايملابقارغإلاّنأبمعزلافلاثملاليبسىلع)63(
قرغيهَّنأبةيحضلاماهيإببيذعتلانمٍعونكّىطغمهجولاوهايملابقارغإلا
بيبستقيرطنعنكيملنإ،اذاملـحضاوٌثبعوهاًبيذعتسيل)ز.أ

نولوقينيقاسملا»نييباهرإلا«لعجيلهف،توملانمثياحملافوخلاوملألا
؟ًائيش

)2011ماعجاتنإInTime(»نمزلايف«لوكينوردنآمليفةيضرف)64(
نأىلإةيرشبللحمسينيجلّدبتثدح2161ماعَيلاوحيفّهنأيه

اذهىلإلوصولاعمنكلو،نيرشعلاوةسماخلاّنسدنعربكلانعّفقوتت
اذهيفاوتوميوأرثكأنمزىلعاولصحينأسانللبولطملانمفّنسلا
هتحاتإولاملاَّلحمَّلح،دارفألانيبلقتنينأنكمي»شيعمنمز«.ماعلا

ىلإةعاسلالصتامدنعو:ناسنإلادعاسبعورزمءيشقيرطنعحّضتت
ىلإةيعامتجالاةقبطللاًقفوعمتجملامسقني.اًروفصخشلاتومي،رفصلا

يفنورقلشيعلاءاينغألاعيطتسي:»تقولاقطانم«اهيلعقلطيةّصاخٍندم
؛بابشلااهيلعنميهيتاهوتيجيفءارقفلاشيعيامنيب،ةهفرمقطانم

مهيلعيتلاكلت،ةليلقشيعتاعاسىلعاولصحيلاٍّيموياولمعينأمهيلعو
ةيبوتسيدلاةيؤرلاهذه.ةيمويلاتارورضللعفدللاهومدختسينأاضيأ

يذلاو،اٍّيفرحارًيبعت»ًالاومأيواسيتقولا«ريبعتاهيفنوكييذلاعمتجملل
عمٍّيعقاوٍرايخكغزبت،اًمامتنيفلتخمنيسنجءارقفلاوءاينغألاهيفحبصي

.ةريخألاةيويحلاةينيجلاتارّوطتلا
TheStraightDope:Bill“نمنومياسديفيدتاسابتقاّلك)65(

MoyersinterviewsDavidSimon,”availableatwww.guernicamag.com.
قلطياّممةينبّلكلهاجتلءارغإلامواقننأ،لاحّيأىلع،انيلع)66(

لوكيإبةيسايسلاوةيعامتجالاةفسلفلاذاتسأ(يوبيدرييبـناجهيلع
ّمتوغزبّهنأمغربماظن(»يتاذلاـيلاعتلا«)ز.أـاسنرفبكينكيتيلوب



يرورضلانمف،هيفكراشتيتلاتاوذلللصاوتمطاشنقيرطنعهميعدت
ةلاحك)مهطاشننعلالقتسابدوجومخسارّلككمهقيرطنعكرُدينأ

ّقلعتميكلملايوبيدلاثم،»ؤُّيشتلا«وأ»يتاذلاـبارتغالا«نمةيقيقح
كراشتىلعدمتعمةعلسنمثّنأفرعناّننأنممغرلاىلع:قوسلاب
ّةلقتسمةميقكرعسلالماعيمهاسمّلكف،قوسلايفنيمهاسملانييالم
ناكالهيلعقلطياموهيقيقحلالاثملاسيلأنكلو.اٍّيعوضومةضورفم
هلسيلماظنلااذهّنأنممغرلاىلع؟يزمرلاماظنلا،»ريبكلارخآلا«

هيلعمهنمّلكف،هبنيطبترملاتاوذلاكراشتنعّلقتسمو،يعوضومدوجو
يعوضومّلكّهنأكهلًالماعم،اٍّيلامينيم»ًابارتغا«وأ»ائُّيشت«لمكينأ
يقيقحلارايعملاوه»بارتغالا«اذهف،ايجولوثابلانيمضتنعاًديعب.دّدحم
فرُعاّنمّيأعيطينألجأنم:ةغللايفدوجوملاعيبطتلا،يأ،ةيعيبطلل
الةيبلاغلا«انسفنأللوقننأاًيفاكسيلفـةّماعلاىلعقصبلامدعلقـ

ءرملا«:لوقنوىرخأةوطخوطخننأانيلع؛»ةّماعلاىلعقصبتنأبجي
اّهلحمّلحينأبجيدارفألانمةطيسبلاةيبلاغلاـ»!ةّماعلاىلعقصبيال

.اٍّيلامينيمأَّيشم،ىّمسمريغيناصخشريغ»صخش«
)67(Jameson,“RealismandUtopia.”
)68(Jameson,“RealismandUtopia.”.
)69(Jameson,“RealismandUtopia.”.
)70(Jameson,“RealismandUtopia.”.

عاشملاةصخصخعمةقالعلايفيتخيربلاُسردلاكانهٍهباشمٍلكشب)71(
)ةنصرقلا(ةيركفلاةيكلملاةقرسنراقتفيك:يلاتلاكنوكييذلايركفلا
ةيقافتاَّدضلاضنلاَّنأببسوهاذه؟ةيركفلاةيكلمللةينوناقلاةيامحلاب

.مويلاةيرّرحتلاتالاضنلامظعأنمدحاووهةيراجتلاخسنلاةحفاكم
ةيودألاوةّدلقملاعئاضبلاةبراحمليلودينوناقراطإسيسأتفدهتستةيقافتالا

نايكبمظنينأبجياهلمعو،تنرتنإلاىلعةيكلملاقوقحكاهتناوةّماعلا
»ةيسايسريغ«ةيطارقونكتةسّسؤم(ةمئاقلاتاسّسؤملاجراخديدجمكاح

.)ىرخأ
)72(Jameson,“RealismandUtopia.”

دعبديدجيكيرمأسيئرّلكنمىّنمتيّهنأةّرمتراويتسنوجراشأ)73(
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